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“Hart in (re)actie” 

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 beschrijven op welke manier veel voorkomende hartritmestoornissen 
worden behandeld. 

 
 
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 
Deze CNE zal bestaan uit digitale interactieve hoorcolleges.  

 

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. 
 
Tijdens het eerste onderdeel 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. 
Hierna zal ingegaan worden op ritmeveranderingen die post-cardiochirurgisch kunnen 
plaatsvinden. Welke ritmes kun je verwachten en wat zijn de te ondernemen 
verpleegkundige interventies hierbij. 
 
Na een korte pauze zal door een interventiecardioloog ingegaan worden op de 
behandeling van ritmestoornissen, zowel via medicatie als via hartkatheterisatie. 

PROGRAMMA HART IN (RE)ACTIE 
          
08.50–09.00 Inloggen en registratie deelnemers online 

 
09.00–09.05 Welkomstwoord door dagvoorzitter 

Mw. A.M. Vlaming-Zwijsen, kinderverpleegkundige LUMC 
Mw. A. Boer-Gravemaker, Verpleegkundig specialist GUCH - UMCG 
 

09.05–11.00 
 

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

11.00–11.10 Pauze 
 

11.10–13.00 
 

Behandeling bij ritmestoornissen 
Drs. R.A. Bertels, Kindercardioloog, LUMC 
 

13.00–13.10 Plenaire afsluiting en invullen evaluatieformulier 
(link naar evaluatieformulier volgt per mail) 
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“Hart in (re)actie” 

LOCATIE 
De CNE zal digitaal plaatsvinden. 
 
 
KOSTEN 
NVHVV-leden betalen € 25,00 
Deelnemers die nog geen lid van de NVHVV zijn, betalen € 80,00; 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. Omdat het een digitale scholing betreft, wordt de mogelijkheid geboden 
om de CNE op een ander moment alsnog of nogmaals te bekijken. 
 
 
ACCREDITATIE 
Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVHVV, VSR en V&VN (Kinderverpleegkunde). De 
deelnemers ontvangen een bewijs van deelname indien zij het gehele programma 
bijgewoond hebben. Voor deze CNE zullen 4 punten worden aangevraagd. 
 
 
INFORMATIE 
Voor inschrijving zie onze website. Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het elektronische 
aanmeldingsformulier (www.nvhvv.nl/scholing). 
 

 

http://www.nvhvv.nl/scholing

