
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CNE van de NVHVV-werkgroepen: 
Atriumfibrilleren, Hartfalen, Vasculaire Zorg, Hartrevalidatie,  
ICD-begeleiding & Elektrofysiologie en Wetenschappelijk Onderzoek 
 
Dinsdag 17 mei 2022 
 

“Positief over preventie” 
Verpleegkundige scholingsdag over cardiovasculaire preventie in de breedste zin van het woord 

Met een afwisselend programma bieden wij op 17 mei een mooie scholing aan voor 

verpleegkundigen/gespecialiseerd verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten uit het 

cardiovasculaire werkveld. 

Tijdens deze dag is het mogelijk sessies bij te wonen waarbij grote afwisseling bestaat tussen 

theorie en praktische relevante onderwerpen. Als rode draad hebben we gekozen voor het 

thema preventie, waarbij we breed insteken. Namelijk niet alleen op risicofactoren van hart- en 

vaatziekten, maar ook het voorkomen van bijvoorbeeld hartfalen en onnodige opnames. 

Natuurlijk komt ook leefstijl aan bod. Het programma ziet er veel belovend uit, met sprekers 

vanuit het hele land. Door een samenwerking tussen zes werkgroepen van de NVHVV hebben 

we het voor elkaar gekregen om voor collega’s uit alle betrokken werkvelden mooie sessies op 

één dag samen te brengen. 

OCHTENDPROGRAMMA         

08.30–08.50 Ontvangst met koffie en thee 

08.50–09.00 Welkomstwoord door dagvoorzitters 

Irene van der Ploeg en Marlies Niesing 

09.00–09.45 

 

Secundaire hypertensie 

Mw. Drs. M.F. Sanders, AIOS vasculaire geneeskunde UMC Utrecht 

09.45–11.15  Medicatie in de huidige gezondheidszorg 

Drs. B. van Vlijmen, apotheker Radboud UMC 

11.15–11.30 Pauze met koffie en thee 

11.30–12.15 

 

Proactieve zorgplanning voor mensen met chronisch hartfalen  

Mw. Prof. Dr. Daisy Janssen, hoogleraar ouderengeneeskunde / kaderarts 

palliatieve zorg, Universiteit Maastricht en Ciro 

12.15–13.00 Lunch 

 

MIDDAGPROGRAMMA         

13.00–14.00 Leefstijl behandeling ter preventie van atriumfibrilleren  

Dr. T. Lankveld, cardioloog, Maastricht UMC (digitaal aanwezig) 

14.00–14.15 Pauze met koffie, thee en fris 

14.15–15.15 De tachycardiomyopathie. Hoe voorkomen we hartfalen bij patiënten 
met atriumfibrilleren? 
Drs. T. Koldenhof, arts-onderzoeker, Martini Ziekenhuis en UMCG 

15.15–16.15 Atriumfibrilleren in het zieke (hartfalen)hart, diastolisch hartfalen en AF 

Dr. M.L. Handoko, cardioloog Amsterdam UMC 

16.15–16.20 Korte pauze 

16.20–16.50 ECG, LBTB 
M. Zumbrink, PM & ICD technicus, Amsterdam UMC 

16.50–17.35 Cardiale re-synchronisatie; His/LBB pacing of toch een conventionele 
LV-lead? 
Dr. V. van Halm, cardioloog Amsterdam UMC, hoofd Pacemaker / ICD-

afdeling locatie VUmc 

17.35–17.45 Afsluiting middag 

17.45–18.30 Lichte maaltijd 

 

AVONDPROGRAMMA         

18.30–19.15 Dyslipidemie 

Prof. Dr. F.L.J. Visseren, vasculair internist UMC Utrecht 

19.15–20.00 Leefstijlgeneeskunde, stel 3 goede vragen in de spreekkamer 

Mw. Dr. T. Aipassa, interventiecardiologie Zuyderland MC Heerlen 

20.00–20.15 Afsluiting avond 

   
 



    

DOEL 

• Verbreden van kennis over preventie binnen cardiovasculaire aandachtsgebieden; er 
is gekozen voor een brede thematiek gezien de samenwerking van verschillende 
werkgroepen 

• Leefstijl integreren als deel van preventie 

• Opdoen van multidisciplinaire kennis 
 

DOELGROEP 
Deze CNE is georganiseerd voor hart- en vaat verpleegkundigen, verpleegkundig 
specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen, praktijkondersteuners en 
praktijkverpleegkundigen eerste lijn en andere geïnteresseerde professionals werkzaam 
in de cardiovasculaire zorg. 
 
DIDACTISCHE WERKWIJZE 
Er zal een afwisseling zijn van hoorcolleges met behulp van presentaties en 
casuïstiekbespreking, zowel fysiek als online bij te wonen. 
 
LOCATIE 
Deze scholing wordt hybride aangeboden. U kunt zich inschrijven en aanwezig zijn bij 
deze CNE, het is ook mogelijk om de scholing online te volgen. Fysieke deelname is 
uiteraard met in achtneming van de dan geldende Covid-19 maatregelen en restricties.  
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht. 
 
KOSTEN 

Keuze Type NVHVV-leden Niet-leden 

• Deelname ochtendprogramma Fysiek/online € 30,00 €   90,00 

• Deelname middagprogramma Fysiek/online € 30,00 €   90,00 

• Deelname ochtend- en 

middagprogramma inclusief lunch 

Fysiek € 60,00 € 120,00 

• Deelname ochtend- en middag-

programma 

Online € 60,00 € 120,00 

• Deelname avondprogramma Fysiek/online € 25,00 €   85,00 

• Deelname middag- en avond-

programma incl. lichte maaltijd 

Fysiek € 60,00 € 120,00 

• Deelname middag- en avond-

programma 

Online € 55,00 € 115,00 

• Deelname ochtend-, middag- en 

avondprogramma inclusief lunch en 

lichte avondmaaltijd 

Fysiek € 95,00 € 155,00 

• Deelname ochtend-, middag- en 

avondprogramma 

Online € 90,00 € 150,00 

Het tarief voor niet-leden is inclusief 1 jaar lidmaatschap van de NVHVV. U ontvangt 

5x Cordiaal en korting op ons congres CarVasZ. Gedurende het jaarlidmaatschap 

betaalt u voor de volgende CNE’s het ledentarief. 

Na het inzenden van het elektronisch aanmeldingsformulier ontvangt u 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. Er worden 3 accreditatiepunten voor de ochtend, 
4 punten voor de middag en 2 voor de avond aangevraagd. 
 
INFORMATIE 
Voor uitgebreide informatie, inschrijving en routebeschrijving, zie op de website onder 
Scholing. Inschrijving is uitsluitend mogelijk via het elektronische aanmeldingsformulier 
(www.nvhvv.nl/scholing). 
 
Deze CNE wordt gesponsord door Sanofi en Novartis.  

 

“Positief over preventie” 

http://www.nvhvv.nl/scholing/

