
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CNE van de werkgroep Congenitale Cardiologie 
10 maart 2020 
 

“Hart in (re)actie” 

De werkgroep Congenitale Cardiologie nodigt u uit tot het bijwonen van de scholing ‘Hart in 
(re)actie’. De manier waarop een hart zich tijdens de zwangerschap ontwikkelt, is complex 
en kan op veel momenten en plaatsen misgaan. Aangeboren hartafwijkingen kunnen in de 
anatomie al invloed hebben op aangelegde geleidingssystemen in het hart. 
 
In de ochtend zal door de kindercardioloog ingegaan worden op ritmeproblematiek 
samenhangend met congenitale hartafwijkingen. Op welke manier kan de geleiding in het 
hart veranderd zijn door de prenatale ontwikkeling van het hart. 
Na de pauze zal ingegaan worden op ritmeveranderingen die post-cardiochirurgisch 
kunnen plaatsvinden. Welke ritmes kun je verwachten en wat zijn de te ondernemen 
verpleegkundige interventies hierbij. 
 
In de middag zullen 2 interactieve sessies aangeboden worden. In de ene sessie zal door 
een IC-verpleegkundige ingegaan worden op problemen bij externe pacemakers en de 
hierbij te ondernemen acties. Het herkennen van dysfunctie van externe pacemakers is 
van levensbelang. Een goed ingestelde externe pacemaker is veilig voor de patiënt. 
Kloppen de instellingen niet, dan kan dit gevaarlijk zijn en is kennis van zaken 
noodzakelijk. Tijdens deze interactieve workshop wordt aandacht gegeven aan het 
herkennen van complicaties en kunnen live pacemakerinstellingen aangepast worden. 
In de andere sessie wordt ingegaan op de behandeling van ritmestoornissen via 
hartkatheterisatie. 

PROGRAMMA HART IN (RE)ACTIE 
          
09.00–09.30 Ontvangst met koffie en thee 
  
09.30–09.40 Welkomstwoord door dagvoorzitters 

Mw. A. Boer, Verpleegkundig specialist, UMCG 
Mw. H. Tomasoa, CCU-verpleegkundige, Amsterdam UMC 
 

09.40–11.15 
 

Ritme en geleiding (bij aangeboren hartafwijkingen) 
Dr. J.M.P.J. Breur, Kindercardioloog, UMC Utrecht 

 
11.15–11.30 

 
Pauze met koffie en thee 
 

11.30–12.30 
 

Ritme en geleiding post cardiothoracale chirurgie 
Dr. J.M.P.J. Breur, Kindercardioloog, UMC Utrecht 
 

 
12.30–13.30 

 
Lunch 
 

  
Workshops 

13.30–14.30 Extern pacen, gevaarlijk veilig 
Mw. C.S. Schoonderwoerd, IC verpleegkundige, LUMC 

 
14.30–14.45 
 

 
Pauze met koffie, thee en fris 
 

14.45–15.45 Behandeling bij ritmestoornissen 
Dr. B. Mulder Cardioloog, UMCG 
 

15.45–16.00 Afsluiting en invullen evaluatieformulier 

   



    

 

DOEL 
De CNE heeft de volgende leerdoelen: 
 

• De deelnemer kan beschrijven op welke manier de ritmegeleiding samenhangt met 
congenitale hartafwijkingen; 

• De deelnemer kan benoemen welke ritmeveranderingen post-cardiochirurgisch te 
verwachten zijn en wat hierbij de te ondernemen verpleegkundige interventies zijn; 

• De deelnemer kan benoemen welke problemen met een pacemaker kunnen 
optreden en wat de te ondernemen acties zijn; 

• De deelnemer kan beschrijven op welke manier veel voorkomende hartritme-
stoornissen worden behandeld via hartkatheterisatie. 

 
DOELGROEP 
Deze CNE wordt georganiseerd voor hart- en vaat verpleegkundigen, verpleegkundig 
specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen, praktijkondersteuners, andere 
professionals werkzaam in de vasculaire en/of cardiale zorg en andere 
geïnteresseerden. 
 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Binnen deze CNE zal er een afwisseling zijn van hoorcolleges en workshops. 
 
UREN 
5 contacturen 
 
LOCATIE 
Cursus- en vergadercentrum Domstad 
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ  Utrecht 
 
KOSTEN 

NVHVV Leden Niet-leden 

€ 60,- € 120,- 
Dit is inclusief 1 jaar lidmaatschap van de 
NVHVV. U ontvangt 5x Cordiaal en korting 
op ons congres CarVasZ. Gedurende het 
jaarlidmaatschap betaalt u voor overige 
CNE’s dus het gereduceerde tarief. 
 

Na het inzenden van het elektronisch aanmeldingsformulier ontvangt men automatisch 
een bevestiging van ontvangst en een factuur. De deelname is pas definitief na 
betaling van het cursusgeld. Bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van de CNE-
dag wordt 50% van de kosten doorbelast. Bij afwezigheid zonder overleg is men het 
volledige bedrag verschuldigd. 

 
ACCREDITATIE 
Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVHVV, VSR, NVvPO en V&VN 
(Kinderverpleegkunde). De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname indien zij 
het gehele programma bijgewoond hebben. 
 
INFORMATIE 
Voor uitgebreide informatie, inschrijving en routebeschrijving, zie www.nvhvv.nl – 
Scholing. Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het elektronische aanmeldingsformulier 
(www.nvhvv.nl/scholing). 
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