
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CNE van de werkgroepen Hartfalen en ICD-begeleiding & Elektrofysiologie 
24 maart 2020 
 

“Behandeling hartfalen:  
van devices tot palliatieve zorg” 
Inrichting van de hartfalenpoli, medicamenteuze behandeling 
a.d.h.v. casuïstiek, CRT-D tot in de detail en palliatieve 
zorg vanuit verschillende centra” 

De werkgroepen ICD-begeleiding & Elektrofysiologie en Hartfalen nodigen u uit voor de  
CNE “Behandeling hartfalen: van devices tot palliatieve zorg”. 
 
In deze CNE behandelen we ritmestoornissen, devices, his-pacing met daarbij aandacht 
voor CRT-D, inrichting van de hartfalenpoli en palliatieve zorg bij hartfalen. 
 
Een stuk ECG met daarin verdieping voor LBTB wordt behandeld onder het kopje 
ritmestoornissen.  
 
De rol van de verpleegkundige/verpleegkundig specialist tijdens poliklinisch hartfalen 
spreekuur en instelling medicatiebeleid bij hartfalen komen ook aan de orde. Nieuwe 
controlemethodes zoals de cardiomems worden besproken.  
 
Bij de palliatieve zorg zal er aandacht besteed worden aan de nieuwe richtlijn palliatieve 
zorg en komen ervaringen uit de praktijk aan het licht. 

PROGRAMMA 
          
09.00–09.30 Ontvangst met koffie en thee 
  
09.30–09.40 Welkomstwoord door dagvoorzitters 

Anja Luijten-van Gestel en Dian Pruijsers-Lamers 
 

09.40–10.30 
 

ECG, LBTB 
Vincent de Rover - PM/ICD technicus, Amsterdam UMC 
 

10.30–11.15  Hartfalenpoli: inrichting en medicamenteus aan de hand van 
casuïstiek  
Bonnie Slegtenhorst – Verpleegkundig Specialist Hartfalen, Haga 
Ziekenhuis Den Haag 

 
11.15–11.45 

 
Pauze met koffie en thee 
 

11.45–12.30 
 

Cardiomems 
Dr. Vokko van Halm – Cardioloog, Amsterdam UMC 

 
12.30–13.30 

 
Lunch 
 

13.30–14.15 Palliatieve zorg hartfalen, algemene inleiding palliatieve richtlijn 
hartfalen: www.pallialine.nl/hartfalen  
Marjan Aertsen - Verpleegkundig Specialist, Diaconessen Ziekenhuis 
Utrecht 
 

14.15–15.00 Ervaringen vanuit de praktijk m.b.t. palliatieve zorg hartfalen  
Petra van Veen - Verpleegkundig Specialist Dirksland van Weel 
Bethesda Ziekenhuis 

 
15.00–15.15 
 

 
Pauze met koffie, thee en fris 

15.15–16.15 His-pacing 
Dr. Stefan Timmer - Cardioloog Noordwest Ziekenhuisgroep, 
aandachtsgebied pacemaker, ICD en ritmestoornissen 
 

16.15–16.30 Afsluiting en invullen evaluatieformulier 

   
 
 

http://www.pallialine.nl/hartfalen


    

 

DOEL 

• De deelnemer herkent geleidingsstoornissen in de vorm van bundeltakblokken 

• De deelnemer heeft inzicht in his-pacing na ablatie bij CRT-D  

• De deelnemer weet wanneer hij/zij gebruik kan maken van de cardiomems 

• De deelnemer heeft een beeld van de verschillende inrichtingen van de hartfalenpoli 
en weet hoe medicatie te titreren aan de hand van verschillende casuïstiek 

• De deelnemer kent de richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen en weet deze toe te passen 
in de praktijk 

 
DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor hart- en vaatverpleegkundigen, gespecialiseerd 
verpleegkundigen, PM/ICD-verpleegkundigen/technici, Verpleegkundig Specialisten en 
andere geïnteresseerden in de vasculaire en/of cardiale zorg. 
 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Er zal een afwisseling zijn van hoorcolleges met behulp van PowerPoint presentaties en 
casuïstiek bespreking. 
 
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 en V&VN. 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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