
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CNE van de werkgroepen Acute Cardiale Zorg en Hartrevalidatie 
21 september 2021 
 
 

“Hoe gaat het nu met de familie van de STEMI?” 

De werkgroepen Acute Cardiale Zorg en Hartrevalidatie nodigen alle zorgprofessionals van 
harte uit tot het bijwonen van deze scholing.  
 
De zorg van een STEMI patiënt wordt uiteraard eerst opgestart binnen het acute cluster en 
krijgt een vervolg binnen de hartrevalidatie. Dit traject is voor de (meeste) zorgprofessionals 
helder en duidelijk. 
 
Echter hoe zit het met de “familie van de STEMI”?   
 
We gaan binnen deze scholing de volgende ziektebeelden en hun herstel nader bekijken: 
micro vasculair vaatlijden/vrouwenhart, MINOCA, SCAD, Tako Tsubo. 
  
Tevens zullen we stilstaan bij de invloed van Covid-19 op de hart- en vaatpatiënt. 
En wat zegt het CBR over het rijgedrag na deze diagnoses? 
 
Hoe komt het dat een aantal mensen niet willen deelnemen aan de revalidatie? Wat kunnen 
wij binnen de cardiologie daarin veranderen? Wat is de rol en geschiedenis van eHealth 
binnen dit geheel?  
 
Wij hopen dat jullie een leerzame dag tegemoet gaan. 

PROGRAMMA 
          
09.00–09.30 Ontvangst met koffie en thee 
  
09.30–09.45 Welkomstwoord door dagvoorzitters 

Anoeska van Dorst, Karin Verhoeven en Regie Loeffen 
 

09.45–10.45 
 

Familie van de STEMI: micro vasculair vaatlijden, MINOCA, SCAD, 
Tako Tsubo infarct 
Drs. Arzu Günal, cardioloog Ziekenhuis Bernhoven  

 
10.45–11.00 

 
Pauze met koffie en thee 
 

11.00–12.00 
 

Hoe zit het nu met de rijgeschiktheid na “de familie van de STEMI” 
Niels Elderson, medisch adviseur CBR 

 
12.00–13.00 

 
Lunch 
 

13.00–14.00 eHealth binnen de hartrevalidatie, geleerde lessen van 20 jaar 
innovatie; redenen waarom patiënten niet deelnemen of stoppen met 
hartrevalidatie 
MSc Thijs Vonk, promovendus Radboud UMC, afdeling Fysiologie 
 

14.00–14.45  Covid-19 en reanimatiecijfers 
PhD Marieke Blom, epidemioloog bij het Amsterdam UMC, afdeling 
Cardiologie 

 
14.45–15.00 
 

 
Pauze met koffie, thee en fris 

15.00–16.00 Covid-19 en hart- en vaatziekten 
Jacqueline Vos, arts-onderzoeker, Radboud UMC, Research Cardiologie 
 

16.00–16.30 Plenaire afsluiting en invullen evaluatieformulier 

 
 



    

 

DOEL 

• Door  verdieping in kennis en achtergrond  is de deelnemer op de hoogte van de 
behandelmogelijkheden en herstel m.b.t. micro vasculair vaatlijden/vrouwenhart, 
MINOCA, SCAD, Tako Tsubo infarct; 

• De deelnemer  is op de hoogte wat de  invloed van Covid-19  is op de hart- en 
vaatpatiënt en zijn herstel; 

• De deelnemer is op de hoogte betreffende de laatste regelgeving m.b.t. het autorijden 
na opname met STEMI, NSTEMI, MINOCA, SCAD en Tako tsubo; 

• De deelnemer heeft inzicht in het niet deelnemen aan hartrevalidatie naar aanleiding 
van de presentatie van een onderzoek hierover; 

• De deelnemer krijgt inzicht hoe de huidige eHealth innovatie binnen de hartrevalidatie 
tot stand is gekomen. 

 
DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor hart- en vaatverpleegkundigen, verpleegkundig 
specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen, praktijkondersteuners en andere 
professionals werkzaam in of geïnteresseerd in de cardiovasculaire zorg. 
 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Er zal een afwisseling zijn van hoorcolleges met behulp van PowerPoint presentaties en 
casuïstiekbespreking. 
 
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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