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Kindercardiologie voor de kinderarts
een tweedaagse praktische training
9 en 10 april 2015

Uitnodiging
De kindercardiologie heeft de laatste jaren enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Hierdoor zijn de behandeling en prognose van kinderen met een
aangeboren of verworven hartafwijking sterk verbeterd. Deze ontwikkelingen
omvatten enerzijds de toegenomen mogelijkheden van non-invasieve
diagnostiek en anderzijds de toegenomen mogelijkheden tot behandeling,
zowel chirurgisch als met behulp van katheterinterventies.
De eerste evaluatie van een kind met vermoeden op een hartafwijking
vindt dikwijls plaats in de 2e lijn. Aan de hand van anamnese, lichamelijk
onderzoek, ECG en thoraxfoto moet dan een waarschijnlijkheidsdiagnose
worden gemaakt en een beleid worden opgesteld.
Deze tweedaagse cursus beoogt de praktische vaardigheden van de kinderarts te versterken die nodig zijn bij de beoordeling en initiële behandeling
van kinderen met hartafwijkingen. Gebaseerd op de pathofysiologie van de
circulatie wordt het lichamelijk onderzoek besproken, gedemonstreerd
en getraind. Verschillende aanvullende diagnostische middelen komen aan
de orde, waaronder interpretatie van het ECG, en indicaties voor Holters en
inspanningstesten. Een breed scala aan ziektebeelden wordt besproken aan
de hand van casuïstiek.
De cursus is zeer interactief. De kennis wordt aangereikt in de vorm van
presentaties en workshops in kleine groepen en daarnaast zijn er “hands on”
sessies lichamelijk onderzoek bij klinische en poliklinische patiënten in zeer
kleine groepjes, onder begeleiding van een kindercardioloog zodat U directe
toelichting en feedback krijgt.
De leerdoelen van de cursus zijn:
• Opfrissen van de pathofysiologie van de circulatie.
• Herkennen van symptomen bij het kind met een aangeboren of verworven
hartafwijking.
• Optimaliseren van auscultatie vaardigheden.
• Herkennen en benoemen van afwijkingen op het pediatrische ECG.
• Kennisname van initiële behandeling van het kind met een hartafwijking.
In het kader van het interactieve karakter van de cursus en de begeleiding
in kleine groepjes bedraagt het maximale aantal deelnemers voor de
cursus 20 personen. Vergroot Uw cardiale kennis en vaardigheden in deze
praktische 2 daagse training ! De cursus wordt georganiseerd door de
afdeling Kindercardiologie van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in
samenwerking met het Postacademisch Onderwijs Sophia.
De staf Kindercardiologie verheugt zich op uw komst!

Programma
Donderdag 9 april 2015

Vrijdag 10 april 2015

09.00 - 09.15 Ontvangst, inschrijving,
koffie/thee

08.15

09.15 - 10.00 Inleiding en ingangstoets
10.00 - 10.45 Het lezen van pediatrische
ECG’s deel 1 - Basiscursus
ECG

Koffie/thee

08.30 - 10.00 Het lezen van ped. ECG’s
deel 3 - Interpretatie van ECG’s
Interactieve casusbespreking
in kleine groepen
10.00 - 10.30 Koffie/thee

10.45 - 11.00 Koffie/thee

10.30 - 11.00 Theorie auscultatie

11.00 - 12.00 Pathofysiologie van aangeboren hartafwijkingen
Consequenties voor klinisch
beeld en diagnostiek

11.00 - 13.00 Auscultatie vaardigheidstraining
Interactieve patiëntendemonstraties in tweetallen

12.00 - 13.00 Het lichamelijk onderzoek
bij verdenking op een hartafwijking
Interactieve patiëntendemonstraties in kleine groepen
		
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 15.00 Het lezen van pediatrische
ECG’s deel 2
Veranderingen bij structurele
hartafwijkingen en ritmestoornissen
15.00 - 16.00 Cardiologische ziektebeelden
in de pediatrische praktijk I
Interactieve casusbespreking
in kleine groepen
16.00 - 16.30 Koffie/thee

16.30 - 17.30 Cardiologische ziektebeelden
in de pediatrische praktijk II
Interactieve casusbespreking
in kleine groepen
17.30

Borrel / diner

13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 15.30 Acute opvang en behandeling
van kinderen met een (vermoede) aangeboren
hartafwijking
Interactieve casusbespreking
in kleine groepen
15.30 - 15.45 Koffie/thee
15.45 - 16.15 Een aangeboren hartafwijking,
en verder…?
Het hart en syndromen, vice
versa
			
Afsluiting, evaluatie, borrel
16.15

Docenten

Afdeling Kindergeneeskunde, subafdeling
Kindercardiologie Erasmus MC-Sophia
Prof.dr. W.A. Helbing, hoogleraar kindercardiologie
Dr. I.M. van Beynum, kindercardioloog
Dr. M. Dalinghaus, kindercardioloog
Drs. I.M.E. Frohn-Mulder, kindercardioloog
Dr. J.A.E. Kammeraad, kindercardioloog io
Dr. L.P. Koopman, kindercardioloog
Dr. M. van Osch-Gevers, kindercardioloog
Drs. F.A. du Plessis, kindercardioloog
Drs. B.R. Rebel, kindercardioloog
Dr. M. Witsenburg, kindercardioloog

Organisatie En Informatie

Postacademisch Onderwijs Sophia
Mw. N.M. Kraal, coördinator
T 010 - 703 67 55
E n.kraal@erasmusmc.nl

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

• Inschrijving kan uitsluitend online, via: www.
sophiakindergeneeskunde.nl → keuze scholing → keuze sophiareeks;
• Deelnamefee: € 595,- incl. koffie/thee/lunches,
diner op de eerste avond, drankje na afloop
en cursusreader;
• Annuleren dient schriftelijk te geschieden,
dit kan tot vier weken voor aanvang van het
evenement;
• Bij annulering korter dan vier weken vindt
geen restitutie plaats, wel kan, na schriftelijke melding, een vervangende kandidaat
deelnemen.

Locatie

Erasmus MC-Sophia, Dr. Molewaterplein 60,
Rotterdam.

Accreditatie

Aangevraagd bij de NVK voor 12 punten.

Omslagafbeelding
Guido la Croix - 2010

