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Wat? 
Werk je als verpleegkundige op een 
dienst cardiologie of heb je een bijzon-
dere interesse voor deze patiënten-
groep en wens je je bij te scholen? 
Deze negendaagse permanente vor-
ming houdt je kennis up-to-date.

Inhoud
Anatomie en fysiologie van hart en  
bloedvaten
We verdiepen ons in de mechanica en 
de elektrofysiologie.

Farmacologie aan de hand van 
casuïstiek
We staan stil bij de cardiale medicatie, 
lipidenbehandeling en een behande-
ling met anticoagulantia.

Acuut Coronair Syndroom
Acuut Coronair Syndroom is een 
verzamelnaam voor Angina Pectoris 
en een hartinfarct, waarbij er een plot-
selinge vernauwing van de bloedvaten 
van het hart is. 
We gaan in op de pathofysiologie, de 
oorzaken, de classificatie  en de aan-
bevelingen voor behandeling.
ECPR vormt een aanvullende brug 
naar PCI

Invasieve onderzoeken
Hoe wordt de patiënt best voorbereid 
op een hartkatheterisatie? 
Wat gebeurt er in het  ‘cathlab’? 
Wat zien we aan de hand van een ven-
triculografie en een coronarografie? 
Waaruit bestaat de nazorg en wat zijn 
de verpleegkundige aandachtspunten 
en observaties?

Hartchirurgie, kleplijden en niet-ope-
ratieve behandeling van endocar-
ditis.
We geven een overzicht van de ver-
schillende soorten ingrepen (CABG, 
OP¬CAB, klepchirurgie…) en doorlo-
pen het verpleegplan van de patiënt.
Wat zijn de verpleegkundige aan-
dachtspunten op ICU en bij het 
ontslagmanagement?
TAVI en MITRACLIP percutaan klep-
herstel 

Aangeboren hartafwijkingen,  
kindercardiologie
We geven een overzicht van de meest  
voorkomende aandoeningen met hun  
symptomen, diagnostiek, verloop,  
behandelingen …





Cardiale monitoring en het belang 
van de klinische blik
Wat zijn evidence based methoden 
van cardiale monitoring?
We bespreken telemetrie, Swan Ganz 
katheter, PICO …?

ECG: basisinterpretatie
Met een ECG krijg je veel informatie 
over de werking van de hartspier, 
met name bij ritmestoornissen. We 
analyseren eerst het normale ECG en 
bespreken daarna een aantal ritme-
stoornissen. 

Echografie 
Vormt een niet invasief diagnosemid-
del met veel mogelijkheden.

Pacemaker
Hoe werkt een pacemaker? Wat zijn 
indicaties? Hoe gebeurt de implan-
tatie? Wat houdt de pre, per- en 
postoperatieve zorg in? Waaruit 
bestaat de follow-up?

ICD: Implanteerbare Cardioverter  
Defibrillator
Een ICD lijkt op een pacemaker, maar 
is veel complexer. We bespreken de 
indicaties, de pre- en postoperatieve 
zorg en het belang van follow-up.

Electrofysiologisch onderzoek (EFO) 
en ablatie
Artsen kunnen aan de hand van EFO 
vaststellen over welke ritmestoornis 
het gaat. 

Soms wordt ervoor geopteerd om 
problematische ‘zones’ in het hart weg 
te branden of te bevriezen. We gaan 
in op de indicaties en de pre-, per- en 
postoperatieve aandachtspunten.

Hartfalen
1 à 2% van de Westerse bevolking 
heeft  te kampen met hartfalen. 
Door de vergrijzing van de bevolking 
neemt de omvang van deze cardiologi-
sche aandoening steeds meer toe.

Harttransplantatie
Harttransplantatie is een therapeu-
tische optie voor mensen met een 
terminaal hartfalen. Welk proces 
doorloopt een patiënt bij een mo-
gelijke transplantatie? Wat zijn de 
verpleegkundige aandachtspunten na 
de transplantatie? Welke impact heeft 
een harttransplantatie op het leven 
van de patiënt?

Acuut en chronisch hartfalen: 
symptomen en verpleegkundige 
aandachtspunten, behandeling en 
opvolging van deze patiënten. 
Wat houdt hartrevalidatie in? Welke 
patiënten komen in aanmerking? Wat 
is het belang van preventie en psycho-
sociale begeleiding?

Cardiologie: wat brengt de toekomst?
We bekijken een aantal recente evolu-
ties in de cardiologie: stamcelonder-
zoek, de komst van clinical research/
studynurses, tele monitoring …



Data
• 31 januari 2022
• 1 februari 2022
• 14 en 15 februari 2022
• 14 en 15 maart 2022
• 28 en 29 maart 2022
• 19 april 2022

De lessen vinden plaats van 8.30 u. tot 
16.30 u. Het examen is gepland op 15 
juni 2022 

Doelgroep
Verpleegkundigen en paramedici die  
geïnteresseerd zijn in de cardiologie.

Kostprijs
€ 790 euro (inclusief digitale syllabus 
en koffie)

Inschrijving
Je kan inschrijven tot 24 januari 2022 
via www.viveshealthcareschool.be 
Na online inschrijving ontvang je een 
bevestiging op je mail , een factuur 
wordt per mail bezorgd. 
Met je inschrijving verklaar je je ak-
koord met de inschrijvings-, annule-
rings- en betalingsvoorwaarden zoals 
vermeld op de website.

Getuigschrift
Je ontvangt na het slagen in het exa-
men een getuigschrift van permanen-
te vorming.

Annulering
Gelieve per e-mail te annuleren als je 
niet aanwezig kan zijn.  
heidi.descheemaecker@vives.be. 
Annuleren gebeurt conform onze in-
schrijvings- en annulatievoorwaarden 
vermeld op het inschrijvingsformulier. 
De organisatie kan beslissen de 
opleiding niet te laten plaatsvinden bij 
onvoldoende inschrijvingen.
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campuscoördinator navorming Brugge:
Peter Bouckhout

peter.bouckhout@vives.be   
 050 30 51 96

inschrijvingen:
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