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Voorwoord 

CarVasZ, save the date!

Beste collega’s,

Graag verwelkomen wij jullie op vrijdag 18 november 2022 in de 
ReeHorst te Ede voor ons CarVasZ congres. Het thema van dit jaar luidt 
“Hart voor de zorg, zorg voor het Hart”. Een toepasselijke titel, zeker 
gezien alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd. De Covid-19 pandemie 
heeft de maatschappij laten zien wat wij als zorgmedewerkers allemaal 
al lang wisten; we moeten goed zorgen voor ons zorgsysteem en voor 
alle mensen die daarin werkzaam zijn.

Sander de Hosson zal de dag openen met een voordracht over zijn visie 
op palliatieve zorg. Daarna nemen verschillende sprekers ons mee in 
de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Dit zal gebeuren aan 
de hand van casuïstiek, interactie of kennisoverdracht. Zo is er een 
sessie die gaat over hartinfarctzorg in tijden van Covid-19, maar ook 
een sessie die ingaat op aorta-afwijkingen in de dagelijkse praktijk. Het 
is de Congrescommissie gelukt om boeiende sprekers aan te trekken 
met een divers aanbod van onderwerpen, waardoor alle velden binnen 
de cardiovasculaire zorg vertegenwoordigd zijn.

CarVasZ 2022 belooft een inspirerende en boeiende dag te worden. 
Kortom, wees erbij door je snel in te schrijven!

Ik hoop velen van jullie te ontmoeten, zodat we met elkaar kunnen 
netwerken, ervaringen en kennis uitwisselen en een mooie dag beleven.

Groet, Jessica Heimen-Scholten
Voorzitter NVHVV



Datum en locatie
Vrijdag 18 november 2022
ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede
Tel: 0318 – 750 300

Bereikbaarheid
De ReeHorst ligt in Ede, centraal in Nederland. Op slechts 250 meter afstand van treinstation 
Ede-Wageningen en op 5 minuten rijden vanaf de A12 en de A30.
Op de website www.reehorst.nl/route vindt u een uitgebreide en actuele routebeschrijving.

Congrescommissie Voorzitters
Margje Brummel-Vermeulen
Anja Brunsveld-Reinders 

Commissieleden
Acute Cardiale zorg Annika Schalkwijk 
Atriumfibrilleren Lucy Vinke / Linda Weustink
Cardio Thoracale Chirurgie Anne-Sophie Landwaart / Mike den Adel
Congenitale Cardiologie Han Dronkert / Hannah Tomasoa
Hartfalen Ingrid Hogewerf
Hartrevalidatie Karin Verhoeven
ICD-begeleiding & Elektrofysiologie Eefje Postelmans / Resy Verheijen  
Interventiecardiologie Laura Maat-van Vliet
Vasculaire Zorg Corien Flint
Wetenschappelijk Onderzoek Anja Brunsveld-Reinders

Samenwerkingspartners NVHVV
De NVHVV werkt samen met de volgende partners: De Hartstichting, Harteraad, NVVC, NVVC-

Connect, NU’91, NVF, NVT, DCVA, NHV en Venticare en is lid van het Netwerk Nederland Rookvrij.



Doelgroep
CarVasZ is bedoeld voor zorgprofessionals binnen de cardiovasculaire zorg, werkzaam op de 
afdelingen cardiologie, kindercardiologie, vaatchirurgie, thoraxchirurgie, kinderchirurgie, intensive 
en cardiac care units, hartkatheterisatiekamers, hartfunctie, hartfalen, interne geneeskunde, 
neurologie en stroke-units en diverse andere cardiologische poli’s en (thuis)zorginstellingen.
Daarnaast zijn voltijd studenten van de Bachelor Verpleegkunde van harte uitgenodigd en sluit 
de NVHVV andere professionals niet uit.

Abstracts
Heb je een onderzoek, kwaliteitsverbeterproject of afstudeerproject uitgevoerd en wil je de 
resultaten delen met collega’s, dan nodigt de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek je uit 
om een samenvatting (abstract) in te sturen. Uit de inzendingen kiezen we vijf auteurs die een 
presentatie mogen geven op CarVasZ 2022. 
De richtlijnen en beoordelingscriteria zijn te vinden op https://www.nvhvv.nl/congressen 
Twijfel je of heb je tips nodig bij het schrijven, mail dan naar A.H.Brunsveld-Reinders@lumc.nl
Insturen graag vóór 1 september 2022 naar info@carvasz.nl. Uiterlijk 28 september hoor je of 
je abstract is geaccepteerd. 
De vijf auteurs die presenteren op CarVasZ hebben gratis toegang en hun abstract komt in de 
congresapp. De volgende vijf auteurs die een goed abstract indienen krijgen 50% korting op de 
entree van het congres. 

Inschrijving
Inschrijven kan online via www.carvasz.nl of via de website van de NVHVV (www.nvhvv.nl).
Gelieve bij uw inschrijving aan te geven aan welke sessies u wilt deelnemen (inschrijving op 
volgorde van binnenkomst). Het is mogelijk om het congres online bij te wonen; een aantal 
sessies is aangemerkt als online.
Inschrijving tegen gereduceerd tarief is mogelijk tot en met 25 september 2022. U ontvangt een
bevestiging van uw inschrijving via e-mail. De badge wordt uitgereikt op locatie.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij:
• Kwaliteitsregister van de Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen 
• Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 
• Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten 
• Verpleegkundig Specialisten Register 
• Nederlandse Associatie voor Physician Assistants 
• Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners 



Lidmaatschap NVHVV
Als NVHVV-lid bent u altijd goedkoper uit! Ook in de toegangsprijs voor CarVasZ. 
Voor slechts € 53,- per jaar bent u lid van de NVHVV, ontvangt u korting op deelname aan 
CarVasZ en CNE’s en ontvangt u bovendien vijf maal per jaar ons verenigingsblad Cordiaal. 
Daarnaast kunt u als lid kosteloos gebruik maken van het Kwaliteitsregister van de NVHVV. 
Voor niet-leden is dit wellicht een overweging om lid te worden van de NVHVV.
Overtuig uw leidinggevende en geef aan dat u als NVHVV-lid dit congres niet mag missen.
Via www.carvasz.nl kunt u zich aanmelden voor zowel het lidmaatschap als het congres.

Kosten inschrijving
Heeft u nog geen ticket voor CarVasZ 2022? Boek dan nu direct uw ticket!

Prijzen tickets CarVasZ 2022
t/m 24 september 2022 Vanaf 25 september 2022

Fysieke 
deelname

Online 
deelname

Fysieke 
deelname

Online 
deelname

Uw ticket: Leden NVHVV * €175 €175 €200 €200

Uw ticket: Niet leden €220 €220 €245 €245

Uw ticket: V-bachelor Verpleegkunde student** €80 €80 €100 €100

* Wanneer u lid bent van de NVHVV dient u tijdens uw registratie uw lidmaatschapsnummer te vermelden.
** Om voor dit tarief in aanmerking te komen dient u een kopie van uw studentenkaart te mailen naar het congressecretariaat  
(info@carvasz.nl).

Betaling
De betaling van uw inschrijving geschiedt via iDEAL. U ontvangt via E-mail een betaalbewijs 
dat gebruikt kan worden voor declaratie bij uw werkgever.
Het is daarnaast mogelijk groepen (minimaal 4 personen) online te registreren en hiervoor 1 
factuur te ontvangen. Bijkomende kosten voor gebruik creditcard zijn voor eigen rekening.

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 25 september 2022 vindt restitutie plaats 
onder aftrek van € 25,- administratiekosten. Vanaf 25 september 2022 kan geen restitutie meer 
plaatsvinden. Wel kan bij verhindering een collega van uw inschrijving gebruik maken.

Congresorganisatie
Cross | Congressecretariaat | Alexandra van Driessen
Contact bij voorkeur per e-mail: info@carvasz.nl | Mobiel: 06 4602 5552



9.15 – 10.15 Plenaire openingssessie
 
                         Welkom en opening Jessica Heimen – voorzitter NVHVV 

“Palliatieve zorg: ‘Eind goed, al goed?’” Sander de Hosson

10.15 – 10.45 KOFFIEPAUZE

10.45 – 12.15 PARALLELSESSIE 1 t/m 9

Sessie 1
Sessievoorzitter:
K. Verhoeven 

Sessie 2
Sessievoorzitter:
G. Mulder

Sessie 3
Sessievoorzitter:
A. van Dorst

Sessie 4
Sessievoorzitter:
K. van der Haven

Sessie 5
Sessievoorzitter:
I. Sterk

Sessie 6
Sessievoorzitter:
H. Tomasoa

Sessie 7
Sessievoorzitter:
A. Venema

Sessie 8
Sessievoorzitter:
E. Postelmans

Sessie 9
Sessievoorzitter:
I. Hogewerf

Parallelsessie
Sessievoorzitter:
J. Heimen

HARTREVALIDATIE WORKSHOP ACUTE CARDIALE ZORG INTERVENTIECARDIOLOGIE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK CONGENITALE CARDIOLOGIE WORKSHOP ICD / ELEKTROFYSIOLOGIE WORKSHOP HARTFALEN

Hoe geef je coaching en 
leefstijl effectief een plek in je 
hartrevalidatie-consult?
M. van Herwijnen

 

ECG-quiz en nabespreking 
G. Nijkerk en J. Peringa 

Max. 75 deelnemers

De geriatrische patiënt in de 
acute situatie  
L. Giezen

Onregelmatig werken in de 
zorg  
S. Smits

Advanced Life Support op de 
Hartkatheterisatiekamer
R. Duitman

Antegrade en retrograde 
technieken voor de 
behandeling van chronische 
totale occlusies
J. Halim 

Pijn op de borst zonder 
obstructief coronairlijden bij 
CAG. Wat nu?
N. Vos

Presentatie van de 5 beste 
abstracts

GEANNULEERD

In gesprek met ouders
K. Jongejan

Ervaringsverhaal ouders van 
congenitale patiënt
Fam. Wittink

Snijsessie 
J. van Weezel
P. van de Woestijne

Max. 30 deelnemers

Fysieke fitheid en COVID-19
A. Vegchel

Evaluatie en behandeling VTs 
met een complex substraat
A. Wijnmaalen

Indicatie en FU looprecorders
J. Römers

Fysieke diagnostiek van hart 
en vaten 
R. van den Brink

VERDIEPEND

De nieuwe 2021 ESC- 
richtlijn Hartfalen
L. Hofstra
A. de Bruin

Sessie gesponsord door 
Novartis

12.15 – 13.15 LUNCHPAUZE

12.30 - 13.00 NVHVV LUNCHSYMPOSIUM Onderwerp: Wil je rookvrije patiënten?  M. van Kessel & A. Galema  Sessievoorzitter: M. Aertsen

13.15 - 14.45  PARALLELSESSIE 10 t/m 18

Sessie 10
Sessievoorzitter:
A. Landwaart

Sessie 11
Sessievoorzitter:
H. van Dalen

Sessie 12
Sessievoorzitter:
C. Flint

Sessie 13
Sessievoorzitter:
K. Keijzers 

Sessie 14
Sessievoorzitter:
K. Clerx

Sessie 15
Sessievoorzitter:
I. Sterk

Sessie 16
Sessievoorzitter:
R. Loeffen

Sessie 17
Sessievoorzitter:
D. Verra

Sessie 18
Sessievoorzitter:
K. van Lent

Parallelsessie
Sessievoorzitter: 
K. Verhoeven

CARDIO THORACALE CHIRURGIE WORKSHOP VASCULAIRE ZORG ICD/ELEKTROFYSIOLOGIE INTERVENTIECARDIOLOGIE HARTFALEN WORKSHOP ATRIUMFIBRILLEREN CONGENITALE CARDIOLOGIE VERDIEPEND

Live hartteam bespreking
H. Smeenk en M. Swaans

Aortachirurgie: groter 
denken, kleiner snijden 
S. Khadjeh

Fouten maken, mag dat?
S. Bemelmans

ECG-quiz en nabespreking 
G. Nijkerk en J. Peringa 

Max. 75 deelnemers

De gecombineerde 
leefstijlinterventie (GLI) nader 
bekeken
K. Freijer

De kracht van de 
BeweegKuurGLI; 
Leefstijlcoach én Diëtist én 
Fysiotherapeut!
S. Brugman

Linkerbundel-area pacing
M. van Gent

Epicardiale lead-plaatsing
G. Kloppenburg

(N)STEMI casuïstiek en  
ECG’s. Herken de hoogrisico 
patiënt!
C. Camaro

‘Klinisch redeneren op de  
HCK, het is niet altijd wat  
het lijkt te zijn…’
C. ten Cate 

Zoals het hartje thuis tikt, 
tikt het nergens – (hartfalen) 
zorgen heb je samen
A. Koffeman 
L. van Heerebeek

Snijsessie
J. van Weezel
P. van de Woestijne

Max. 30 deelnemers

Mijn hart slaat op hol
T. Lankveld

Elektrische en chemische 
cardioversie
S. Piers

Invloed van leefstijl op 
boezemfibrilleren
R. van der Plas 

ALS/BLS bij kinderen 
K. Hogenbirk,
F. Overpelt
S. van Bouwhorst

Max. 24 deelnemers

Plek van LVAD in nieuwe 
ESC HF richtlijn en 
introductie
M. Aertsen

Patiënt LVAD
M. Degen

Patiënt LVAD naar HTX
M. van der Pluijm

Casusbespreking
I. Louwerse

Sessie gesponsord  
door Abbott

14.45 - 15.15 THEEPAUZE

15.15 - 16.00 PARALLELSESSIE 19 T/M 27

Sessie 19
Sessievoorzitter:
M. Niesing

Sessie 20
Sessievoorzitter:
H. Dronkert

Sessie 21
Sessievoorzitter:
L. Smulders

Sessie 22
Sessievoorzitter:
M. den Adel 

Sessie 23
Sessievoorzitter:
I. Schiks

Sessie 24
Sessievoorzitter:
K. van der Haven

Sessie 25
Sessievoorzitter:
A. Schalkwijk

Sessie 26
Sessievoorzitter:
K. Szabo

Sessie 27
Sessievoorzitter:
A. Luijten

Parallelsessie
Sessievoorzitter:
M. den Adel

HARTFALEN CONGENITALE CARDIOLOGIE VASCULAIRE ZORG CARDIO THORACALE CHIRURGIE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INTERVENTIECARDIOLOGIE ACUTE CARDIALE ZORG HARTREVALIDATIE ICD / ELEKTROFYSIOLOGIE VERDIEPEND

Hartfalen door cardiale 
amyloïdose: het belang van 
vroege herkenning 
M. Oerlemans

Aorta-afwijkingen in de 
dagelijkse praktijk
J. Kauling

Hoogrisicopatiënt met DM2: 
GLP1-agonist of SGLT2-
remmer?
E. Klein Woolthuis

De rol van de circulation 
practitioner op de 
verpleegafdeling 
cardiothoracale chirurgie 
G. van Straten 
A.S. Landwaart

GEANNULEERD

Verlagen van risico op 
herhalende coronaire events
T. Trier

Aortaklepstenose: AVR of 
toch TAVI?
I. van der Mark

Complicaties na coronaire 
interventies
G. van der Vecht

Fysieke revalidatie na LVAD-
implantatie
C. Rommens

Mindfulness in de zorg
P. Galama

Verpleegkunde en de intra- 
aortale ballonpomp (IABP)
S. Mulder

Sessie gesponsord 
door  
Getinge

16.00 - 16.30  PLENAIRE AFSLUITING  
Flitsende afsluiting: John Körver, Cartoonist & Sneltekenaar 

Samenvatting, terugblik en prijsuitreiking.

16.30 - 17.15 BORREL

 

 

HFA-ESC expert consensus5

klinisch*

1e  lijns therapie

HOE EERDER, HOE BETER

03
20
EN

T1
31
37
04

ENTRESTO heeft een vergelijkbaar veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel als dat van enalapril. 
De meest voorkomende bijwerkingen zijn hyperkaliëmie, hypotensie en verminderde nierfunctie.1,3,4

Hypotensie komt meer voor bij ENTRESTO dan bij enalapril. Nierfunctiestoornissen, hyperkaliëmie 
en hoest komen minder voor bij ENTRESTO dan enalapril.1,3,4

* gestabiliseerd na een acute decompensatie bij (de novo) HFrEF patiënten1

ENTRESTO® is de essentiële
HFrEF interventie
ENTRESTO zorgt voor reverse cardiac remodelling. 
Start eerst met ENTRESTO in plaats van ACEi en 
verander het beloop van HFrEF1,2,3

A4_Entresto_hoe_eerder_Ad.indd   1A4_Entresto_hoe_eerder_Ad.indd   1 18-03-20   14:3718-03-20   14:37
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 Hart voor de zorg, zorg voor het hart

ROOD = online sessie voor CarVasZ 2022



Omschrijving inhoud sessies
In deze congreswijzer vindt u een beschrijving van 27 sessies en 3 parallelsessies

Sessie  1 � 
Je hebt al een lijst met punten die je hoort te bespreken in een consult bij hartrevalidatiepatiënten. Maar 
je wilt ook dat ze gemotiveerd raken om hun leefstijl te verbeteren en herhaling te voorkomen. Daar 
passen coaching en leefstijlonderwerpen bij. 
Hoe combineer je dat allemaal op een slimme manier, ook als je maar kort de tijd hebt?

Sessie  2 � Workshop max. 75 deelnemers Interactief
In deze interactieve workshop wordt met behulp van Kahoot een quiz georganiseerd waarin verschillende 
ECG’s worden gepresenteerd en nabesproken. Voor de beste ECG-beoordelaar ligt een prijs in het verschiet.

Sessie  3 � 
In deze sessie nemen de sprekers je mee in wat van belang is bij een spoedopname. Wat veranderde 
er in de acute hartinfarctzorg tijdens de eerste fase van de COVID-19 crisis? Wat is van belang bij een 
spoedopname, gelet op gedrag, begeleiding en psychisch? Ook de ethische aspecten komen aan bod: 
wanneer wel en wanneer niet een interventie of een operatie en wie neemt daarin de beslissing. 

Sessie  4 � 
In deze sessie gaan de sprekers in op de verschillende indicaties voor een AVR en TAVI. Welke verschillen 
zijn er bij een AVR & TAVI en welke behandeling heeft de voorkeur bij een bicuspide aortaklep? Daarna 
volgt een toelichting op de meest gebruikte antegrade en retrograde technieken voor de behandeling van 
chronische totale occlusies. Aansluitend worden de indicaties en praktische uitvoering van de coronaire 
functietest besproken. Voor wie is dit geschikt en wat kunnen we met de uitslag?

Sessie  5 � Workshop Verdiepend
Presentaties van de vijf geselecteerde abstracts! 
Over nieuwe ontwikkelingen, resultaten van onderzoek of implementaties. 

Sessie  6 �
In deze sessie wordt via een gesprek met ouders besproken wat een hypoplastisch linkerhartsyndroom 
is en wat dit betekent voor kind en ouders.

Sessie  7 � Workshop max. 30 deelnemers Snijsessie
Vast onderdeel op CarVasZ is de snijsessie! Onze deskundige workshopleiders gaan weer vol 
enthousiasme met een scalpel en varkenshart samen met u aan de slag, waarbij u kennis opdoet over de 
anatomie van het hart. Schrijf u snel in, want deze sessies zijn ieder jaar weer een groot succes.

Sessie  8 � 
De sessie start met een presentatie over het SARS-Covid-19 virus. Hoewel nog steeds niet alles bekend is 
over dit virus, weten we wel dat onder andere fysieke fitheid een rol speelt in de ernst van het beloop van 
een besmetting. Maar ook na een mild verlopen infectie kunnen er langdurig klachten blijven bestaan. 
Wat weten we en waar staan we nu? 
Aan de hand van een klinische casus worden actuele inzichten besproken over de behandeling en 
risicostratificatie van patiënten die zich presenteren met VT’s bij een ischemische of non-ischemische 



cardiomyopathie. Daarna wordt ingegaan op het gebruik van looprecorders. Wat zijn de indicaties en 
welke follow-up mogelijkheden zijn er met de diverse beschikbare remote care systemen? 

Sessie  9 � Workshop Verdiepend
Interactieve workshop over detectie van hartfalen en klepgebreken door middel van auscultatie.

Lunchpauze 

Sessie 10 �
Tijdens deze sessie demonstreren een cardioloog en een cardiothoracaal chirurg hoe een hartteambespreking 
in de praktijk plaatsvindt. De bespreking zal verlopen aan de hand van bestaande casuïstiek.
Type A dissectie kent helaas niet alleen in het acute moment een hoge mortaliteit en morbiditeit, 
ook na een aanvankelijk geslaagde operatie ontwikkelt het merendeel van deze patiënten een 
postdissectie aneurysma dat meestal een grote en zware operatie behoeft. Maar er is een alternatief!  
Omgaan met het maken van een fout kan lastig zijn. Hoe zorg je ervoor dat het je niet blijft achtervolgen?

Sessie 11 � Workshop max. 75 deelnemers Interactief
In deze interactieve workshop wordt met behulp van Kahoot een quiz georganiseerd waarin verschillende 
ECG’s worden gepresenteerd en nabesproken. Voor de beste ECG-beoordelaar ligt een prijs in het verschiet.

Sessie 12 � 
Deze presentatie gaat over het ontstaan van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), de inbedding van 
de GLI in de gezondheidszorg, de opbouw van het programma en de (eerste) resultaten van de landelijk 
ingevoerde GLI.
Per 1 januari 2019 is de BeweegKuurGLI opgenomen in de basisverzekering. Huis voor Beweging maakt u 
deelgenoot van de visie, inhoud, uitvoering in de praktijk en achtergrond ervan. Onderwerpen zoals het succes 
van samenwerking in een multidisciplinair team en de begeleiding van kwetsbare groepen komen aan bod. 

Sessie 13 �
In deze sessie draait het om het plaatsen van pacemakers. Ondanks uitgebreide ervaring met de plaatsing 
van pacemakers is er nog steeds geen duidelijk voordeel aangetoond van een specifieke positie van de 
rechterkamerlead. Dit komt door stimulatie van de hartspier met gevolg een ongelijkmatig (dyssynchroon) 
contractiepatroon en niet zelden hartfalen. Mogelijk brengt ‘linkerbundelarea pacing’ hier verandering in 
door rechtstreekse pacing van het elektrisch geleidingssysteem. Daarnaast komen aan bod de indicatie 
voor epicardiale leadplaatsing, operatieve procedure, risico’s en nabehandeling op de afdeling.

Sessie 14 �
In deze sessie leert u aan de hand van een casus uit de dagelijkse praktijk (hoog) risico ECG’s herkennen. 
Ook wordt er ingegaan op meer “zorg dichtbij huis”; het herkennen van laagrisicopatiënten op een ACS 
prehospitaal door troponinemetingen in de ambulance. Aan de orde komen HCK-casuïstiek, klinisch 
redeneren, ABCDE-methodiek, EWS en CRM-management. 

Sessie 15 � 
In deze sessie krijgt u uitleg over het HART-pad, transmurale palliatieve zorg. De zorg voor patiënten met 
hartfalen reikt verder dan intramuraal, waardoor meer aandacht nodig is voor transmurale zorgverlening 
door diverse zorgprofessionals. E-Health en digitale communicatiemogelijkheden spelen hierbij een 



belangrijke rol. Een dergelijke nieuwe aanpak wordt momenteel gerealiseerd in de regio Amsterdam door 
het ziekenhuis OLVG en Stichting Cordaan wijkzorg. Ook wordt toegelicht waarom de gespecialiseerde 
hartfalenverpleegkundige in de wijk een goede aanvulling is op de cardioloog en de verpleegkundig 
specialist in het ziekenhuis. Samenwerking is geboden.

Sessie 16 � Workshop max. 30 deelnemers Snijsessie
Vast onderdeel op CarVasZ is de snijsessie! Onze deskundige workshopleiders gaan weer vol 
enthousiasme met een scalpel en varkenshart samen met u aan de slag, waarbij u kennis opdoet over de 
anatomie van het hart. Schrijf u snel in, want deze sessies zijn ieder jaar weer een groot succes.

Sessie 17 � 
In deze sessie staat verschillende casuïstiek van patiënten met atriumfibrilleren centraal. Aan de orde 
komen elektrische en chemische cardioversie; wat zijn de indicaties en de uitvoering hiervan anno 
2022. Daarnaast is er aandacht voor de effecten van een ongezonde leefstijl op atriumfibrilleren, zoals 
alcoholgebruik, overgewicht, inactiviteit en slaapapneu. Tenslotte wordt besproken welke rol E-Health 
hierbij kan spelen.

Sessie 18 � Workshop max. 24 deelnemers
In deze workshop wordt onder enthousiaste begeleiding van ervaren trainers kinderreanimatietraining 
op maat gegeven. Er is ruimte voor elk niveau: van beginner tot ervaren hulpverlener. In een didactisch 
veilige omgeving kunt u (scenario’s) oefenen met baby en kind. De botboor wordt gedemonstreerd en er 
kan hands-on geoefend worden.

Theepauze

Sessie 19 �
Cardiale amyloïdose is een belangrijke en ernstige oorzaak van hartfalen, waar regelmatig in een (te) laat 
stadium aan wordt gedacht. Vroege herkenning is cruciaal voor het kunnen starten van een adequate 
behandeling met grote invloed op de overleving van de patiënt.

Sessie 20 �
Aorta-afwijkingen zijn een frequent voorkomend probleem in de dagelijkse praktijk. Er bestaat een breed 
scala aan mogelijk onderliggende aandoeningen die van grote invloed zijn op diagnostiek, follow-up en 
behandeling. In deze voordracht wordt een overzicht gegeven van wat dit betekent voor de dagelijkse 
praktijk.

Sessie 21 �
In 2021 is het behandeladvies voor mensen met diabetes mellitus type 2 én een zeer hoog risico op 
(recidief) hart- en/of vaatziekte aangepast. Geef je dan een GLP1-agonist of juist een SGLT2-remmer? En 
wat zijn daarvan de voor- en nadelen?

Sessie 22 �
De Circulation Practitioner (CP) leek voorheen alleen een rol te kunnen spelen op een IC, MC of CCU. 
Sinds een aantal jaren wordt de CP ook ingezet binnen de verpleegafdeling van de Cardio Thoracale 
Chirurgie. Een uitleg welke positieve bijdrage dit is voor de kwaliteit van zorg. Tijdens deze sessie wordt 
ook een onderzoek besproken.



Sessie 23 � 
Patiënten die een acuut coronair syndroom of coronaire revascularisatie meemaken, hebben een 
groot risico op herhalende events gedurende hun leven. Door secundaire preventie, bestaande uit 
leefstijlaanpassing en medicatie, proberen we dit risico zo laag mogelijk te maken. In deze presentatie 
gaat het over de uitdagingen, kansen en nieuwe mogelijkheden voor individuele risicoverlaging.

Sessie 24 � 
Op basis van protocollen en casuïstiek zullen we de stappen en mogelijke pitfalls van reanimatie (ALS) op 
de hartkatheterisatiekamer (HCK) bespreken.

Sessie 25 �
Aan de hand van casuïstiek komen mogelijke complicaties aan bod. Hoe deze vroegtijdig te herkennen 
en hoe te handelen.

Sessie 26 �
Hoe ziet een revalidatietraject na implantatie van een steunhart er uit? Wat kan een patiënt verwachten? 
En wat is de rol van het behandelteam?

Sessie 27 �
Zorgen voor die ander is ons niet vreemd. Dat doen we elke dag met veel motivatie, passie en energie. 
Maar hoe zorg je goed voor jezelf? In deze lezing gaan we samen op zoek naar het antwoord. Daarna 
volgt een sessie over mindfullness in de zorg; wat is mindfullness en wat kan het voor jou betekenen? 
In deze interactieve workshop leer je hoe je op heel eenvoudige wijze rust en ruimte kunt creëren in de 
hectiek van de dag om aan te voelen wat nu belangrijk is. Dat is van onschatbare waarde om te werken 
vanuit je eigen veerkracht in de zorg voor jezelf en voor je patiënten.

NVHVV Lunchsymposium 12:30 – 13:00 uur
Onderwerp: Wil je rookvrije patiënten? M. van Kessel & A. Galema
Wil jij het gesprek met je rokende patiënten aangaan, maar weet je niet hoe? En zou je graag willen dat 
ze rookvrij worden met goede stoppen-met-rokenbegeleiding? In deze sessie leer je hoe je het gesprek 
aangaat en hoe je een patiënt kunt adviseren, motiveren en verwijzen naar goede stoppen-met-rokenzorg.

Parallelsessies 
Parallelsessie 1e blok: 10.45 – 12.15  Onderwerp: Hartfalen - De nieuwe 2021 ESC-richtlijn Hartfalen
    Sessie gesponsord door Novartis
Parallelsessie 2e blok: 13.15 – 14.45  Onderwerp: LVAD therapie anno 2022, belicht door patiënt & 

professional - Sessie gesponsord door Abbott 
Parallelsessie 3e blok: 15.15 – 16.00  Onderwerp: Verpleegkunde en de intra-aortale ballonpomp 

(IABP) - Sessie gesponsord door Getinge - Max. 12 deelnemers

Plenaire afsluiting
Een samenvatting en terugblik op het congres door Jessica Heimen, voorzitter van de NVHVV. Cartoonist en 
sneltekenaar John Körver die de gehele dag aanwezig was, geeft op eigen wijze een impressie van het congres.
Tenslotte worden twee iPads verloot: één onder de aanwezige NVHVV-leden en één onder de deelnemers 
die tijdens het congres lid zijn geworden. Dus word lid van de NVHVV en maak kans op een iPad!

Kijk voor de toelichting en actuele veranderingen op www.carvasz.nl of www.nvhvv.nl.
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