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VOORWOORD
 
Er zijn de afgelopen jaren, sinds het jubileum congres van 2019 in dierenpark Amersfoort, 
vele dingen gebeurd. We hoeven jullie niet uit te leggen dat de wereld om ons heen is 
veranderd. En ook de zorg voor de cardiologische patiënten is aan deze veranderingen 
onderhevig.

Nadat we in 2022 noodgedwongen een online congres moesten houden zijn we verheugd 
jullie te kunnen verwelkomen in Van der Valk Veenendaal voor het jaarlijkse NHV congres. 
Gelukkig hebben we weer een fysiek congres waarbij we ook met elkaar kunnen bijpraten en 
ervaringen kunnen uitwisselen.  
 
 Het thema van dit jaar:

“Het toekomstige Hart”

In een steeds meer veranderende praktijk moeten wij als hartfunctielaboranten ervoor 
zorgen dat we op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied.
Binnen alle facetten van ons beroep (ECG/Holter, Echo en Devices), willen we nieuwe 
ontwikkelingen, nieuwe technieken en artificial intelligence aan bod laten komen. We hebben 
sprekers bereid gevonden jullie mee te nemen in de directe of wat verdere toekomst met als 
onderwerpen e-health, ontwikkelingen binnen de cardio-oncologie, zorg voor aangeboren 
hartafwijkingen en nieuwe operatie en behandeltechnieken. Dit alles zal in de toekomst in 
meer of mindere mate steeds vaker op ons pad gaan komen. 

Sommige onderwerpen zullen voor enkele van jullie reeds bekend zijn maar voor andere 
helemaal nieuw en vice versa. Naast de nieuwe ontwikkelingen willen we jullie ook de 
gelegenheid geven om jullie kennis te toetsen op het gebied van ECG/Holter (hou je mobiel 
aan het eind van de middag paraat)

Zoals jullie misschien al hebben gemerkt hebben we er als congrescommissie voor gekozen 
om zo min mogelijk drukwerk/papier te gebruiken.  Jullie krijgen dit programmaboekje 
daarom online en niet meer op papier. In de huidige tijd van stijgende kosten en belang van 
milieubesparing zijn we van mening dat we hiermee voor de toekomst een stap in de goede 
richting doen.



 
Een woord van dank aan alle sprekers, sponsoren en het bestuur.  Zij maken het mede 
mogelijk dat we weer een mooie dag tegemoet gaan.  Wij wensen jullie, ook namens het 
bestuur, alvast een leerzame dag toe. 
 
Tot slot willen we graag nog even aandacht vragen voor het volgende:  
We willen als congrescommissie graag weten welke onderwerpen jullie behandeld zouden 
willen zien tijdens het NHV Congres komende jaren. We doen hierbij een oproep om 
jullie ideeën / onderwerpen en eventueel kandidaat sprekers door te geven per e-mail 
naar nhvcongres@gmail.com. Bedenk daarbij dat het vanuit alle facetten van het beroep 
Hartfunctielaborant moet kunnen worden belicht.  

Met hartelijke groet,

Alexander van der Tuuk en Joppe van der Linde 
NHV Congrescommissie

VOORWOORD

mailto:nhvcongres%40gmail.com?subject=


Accreditatie is toegekend door de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctie Laborant 
(SBHFL) met 6 punten.  
 
Om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten, dient u de gehele dag het 
congres te hebben gevolgd en na afloop de aftekenlijst te hebben ondertekend. 

Binnen 10 werkdagen na het congres ontvangt u vervolgens een digitaal certificaat als 
bewijs van deelname, welke u zelf in uw dossier bij de SBHFL kunt toevoegen voor het 
verkrijgen van uw punten. 
 
Congressecretariaat
Roijé Congressen
t 020 3300941
info@roijecongressen.com

ACCREDITATIE

mailto:info@roijecongressen.com


08.45 – 09.15 Ontvangst en registratie

09.15 – 09.30 Welkom door voorzitter congrescommissie van de NHV
Dhr. A. van der Tuuk

09.30 – 10.15 De autonome echorobot: the future is here
Dr. R.K. Riezebos, cardioloog, OLVG

10.15 – 11.00 Cardio-oncologie?
Dr. C.A. de Groot, cardioloog, OLVG West en Antoni van Leeuwenhoek

11.00 – 11.30 Pauze

11.30 – 12.15 Interventional Cardiac MR: Current clinical applications and initial 
experience
Dr. M.J.W. Götte, cardioloog, Amsterdam UMC, loc. VUmc

12.15 – 13.00 Congenitale zorg in Nederland
Dr. A.L. Duijnhouwer, cardioloog, Radboudumc

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.45 Is AI het antwoord op alles?
Prof. dr. L.R.C Dekker, cardioloog, Catharina ziekenhuis

14.45 – 15.30 Chirurgische behandeling van eindstadium hartfalen
Dr. F.Z. Ramjankhan, cardio-thoracaal chirurg, UMC Utrecht

15.30 – 16.00 Pauze

16.00 – 16.45 Interactieve ECG/hartfunctieonderzoek Quiz
Mevr. A.W.M. de Leeuw-Brok, Holteranalist/pacemakertechnicus,  
Jeroen Bosch Ziekenhuis  
Klik op de volgende link om deel te nemen aan de quiz: 
https://ahaslides.com/51BSR

16.45 – 16.50 Afsluiting door de voorzitter 
Dhr. D.M.J. Verbunt

PROGRAMMA

https://ahaslides.com/51BSR


ABSTRACTS

Dr. R.K. Riezebos, cardioloog, OLVG 
De autonome echorobot: the future is here 

De wereld om ons heel veranderd snel. Bijvoorbeeld hoe we wonen. Onze huizen zitten vol 
met allerlei slimme apparaten. Maar ook het vervoer evolueert. We verplaatsen ons nu met 
e-bikes en elektrische auto’s. Er zijn zelfs autonoom rijdende auto’s ontwikkeld die zichzelf 
besturen door middel van kunstmatige intelligentie. De afgelopen jaren is er op het gebied 
van de echocardiografie ook enorme vooruitgang gemaakt. De echomachines zijn kleiner 
en krachtiger geworden. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de 3D beeldvorming en postprocessing 
met 2D-strain standaard geworden in de Nederlandse echolabs. De afgelopen 70 jaar is er 
echter één aspect van ons werk niet veranderd: Er blijft een echocardiografist nodig om het 
echoapparaat en de probe te bedienen.  

Maar de echocardiografist is kwetsbaar. De opleiding is lang en de leerstof complex en hoog 
gespecialiseerd. Naast de mentale uitdaging wordt er ook fysiek veel van de echografist 
gevraagd. Het uitvoeren van TTE’s is namelijk repetitief en lichamelijk inspannend werk. Veel 
echografisten krijgen op te duur klachten van de arm en schouder. Door de vergrijzing en 
verbeterde zorg is de verwachting dat er in de toekomst nog meer hartpatiënten bijkomen. 
Dit betekent meer echo onderzoeken die door minder echografisten moeten worden 
verricht. 

Robots zijn bij uitstek geschikt om een gestandaardiseerd onderzoek te doen dat bestaat 
uit repetitieve bewegingen. Zou het geen uitkomst zijn als de toekomstige echografist 
ondersteund kan worden door een robot bij het doen van routine onderzoeken? Zo kan de 
echografist zich meer focussen op de complexe echo’s waarvoor dan meer tijd ingeroosterd 
kan worden. 

Helaas zijn er veel technische obstakels want het maken van een hartecho is nog niet zo 
makkelijk. Elk mens is namelijk anders. Leeftijd, geslacht, gewicht, lichaamsbouw en het 
ziektebeeld beïnvloeden het maken van een echocardiogram. De echovensters variëren 
daarom enorm in plaats en kwaliteit tussen personen. Maar wat als we de robot “slimmer” 
zouden kunnen maken? Zouden we een robot kunnen leren hoe wij als mensen een echo 
maken? Het echoapparaat van de toekomst is at your service...



ABSTRACTS

Dr. M.J.W. Götte, cardioloog, Amsterdam UMC, loc. VUmc 
Interventional Cardiac MR: Current clinical applications and initial experience
 
Verschillende centra in de wereld waaronder het AmsterdamUMC  zijn begonnen met het 
uitvoeren van MRI-geleide cardiale interventies. MRI biedt niet alleen een stralingsvrije 
omgeving, wat veiliger is voor patiënt en operator, maar verschaft ook een uitmuntende 
visualisatie van anatomische structuren, ideaal voor nauwkeurige catheter navigatie. 
Bovendien kan MRI (verandering van) textuur van weefsel visualiseren. Met behulp van deze 
unieke innovatie kunnen gecreëerde ablatielaesies direct op weefselniveau geëvalueerd 
worden. Hierdoor kan nog tijdens een interventie een beter inzicht worden verkregen 
in de lokalisatie en aard van de gecreëerde laesies. Deze nieuwe ontwikkeling biedt het 
perspectief om meer complexe interventies niet alleen veiliger, maar ook effectiever uit te 
kunnen voeren. Doel is om in de toekomst met behulp van deze geavanceerde MRI techniek 
het aantal noodzakelijke interventie procedures per patiënt te reduceren.



ABSTRACTS

Dr. A.L. Duijnhouwer, cardioloog, Radboudumc 
Congenitale zorg in Nederland

In de toekomst verwachten we een doorbraak in de zorg voor mensen met aangeboren 
hartafwijkingen in Nederland. Interdisciplinaire teams van specialistische zorgverleners 
zullen nauwer samenwerken, waardoor een meer geïntegreerde en gerichte benadering 
van zorg mogelijk zal zijn. De toepassing van nieuwe technologieën, zoals telecardiologie 
en geavanceerde beeldvorming, zal de diagnose en behandeling van hartafwijkingen verder 
verbeteren. Dit zal leiden tot betere uitkomsten voor patiënten, een vermindering van 
ziekenhuisopnames en een hogere kwaliteit van leven. Voor professionals op de afdeling 
cardiologie betekent dit een uitdaging om zich verder te ontwikkelen en op de hoogte te 
blijven van de nieuwste ontwikkelingen in deze snel evoluerende tak van de geneeskunde.



ABSTRACTS

Prof. dr. L.R.C Dekker, cardioloog, Catharina ziekenhuis 
Is AI het antwoord op alles? 

Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) refereert naar de simulatie van 
menselijke intelligentie in machines, oftewel computers. Door grote computer-rekenkracht 
kan deze kunstmatige menselijke intelligentie tot grotere hoogten gebracht worden.
AI kent meerdere uitwerkingen, en varieert van simpel, tot zeer complex en geavanceerd. 
Een moderne thermostaat thuis, of zelfsturende auto’s zijn voorbeelden van machines met 
menselijke intelligentie, terwijl aan de andere kant van het spectrum Deep Learning staat, 
een vorm van Machine Learning, waarbij neurale netwerken zeer complexe problemen 
oplossen, die het menselijk brein ver te boven gaan.  

AI kan op vele manieren toegepast worden in de gezondheidszorg, zoals voor 
diagnostiek (zoals interpreteren van Röntgen-foto’s, of alarmeren bij remote monitoring), 
beslissingsondersteuning en gepersonaliseerde zorg, maar zeker ook voor tijdsintensieve 
administratieve handelingen. 

Een terechte vraag is natuurlijk ook of AI het antwoord op alle problemen is, en, sterker 
nog, of er ook risico’s zijn bij het gebruik van AI. Hoe ziet de wereld eruit als AI onderdeel is 
geworden van ons dagelijks leven? 

Bovenstaande onderwerpen zullen aan de orde komen, met speciale aandacht voor het 
gebied van hartritmestoornissen en geleidingsstoornissen.



ABSTRACTS

Mevr. A.W.M de Leeuw-Brok, Holteranalist/pacemakertechnicus, Jeroen Bosch Ziekenhuis 
Interactieve ECG/hartfunctieonderzoek Quiz (gebruik van smartphone)

Sinds 1982 ben ik werkzaam in de cardiologie. Eerst op de afdeling hartkatheterisatie, waar 
je te maken kreeg met infarct ECG’s van patiënten die in aanmerking kwamen voor een 
streptokinase behandeling middels toediening in de coronair vaten. Op het moment van re-
perfusie traden er vaak ventriculaire ritmestoornissen op. 

Na zes jaar ben ik naar de hartfunctieafdeling overgegaan. Waar ik Holteranalyse en 
pacemakercontroles ging uitvoeren. Na een ECG training door een cardioloog kon je aan de 
slag! Dit is nu gelukkig veel beter geregeld. Hartfunctie laboranten zijn tegenwoordig HBO 
geschoold. Ik heb deze opleiding ook gedaan nadat ik reeds vele jaren werkzaam was in het 
vak. 

Graag wil ik kennis overbrengen op de nieuwe generatie hartfunctielaboranten en ik wil de 
ervaren laboranten uitdagen met ECG en andere vraagstukken. 
Hoewel er altijd nieuwe ontwikkelingen zullen volgen in de cardiologie, kennis van het ECG 
zal altijd nodig blijven. 
 
 
Klik op de volgende link om mee te doen met de ECG/Hartfunctieonderzoek Quiz: 
https://ahaslides.com/51BSR

https://ahaslides.com/51BSR


Op zoek naar een andere werkgever óf
Op zoek naar een hartfunctielaborant?
 
Plaats een oproep of vacature op de NHV website, de beroepsvereniging  
voor hartfunctielaboranten!
 
MEER INFORMATIE 
www.hartfunctievereniging.nl
info@hartfunctievereniging.nl

VACATUREBANK

http://www.hartfunctievereniging.nl
mailto:info@hartfunctievereniging.nl


DE NHV IS OP ZOEK NAAR VISITEURS

Aan hartfunctielaboranten met enkele jaren werkervaring en  
een lidmaatschap van de NHV: Vind jij goede kwaliteit op de  
hartfunctie -en hartkatheterisatieafdeling ook heel belangrijk?
Lijkt jou het visiteren naast leuk ook leerzaam?
 
De NHV is op zoek naar visiteurs
In samenwerking met en op verzoek van de Commissie Kwaliteit van de Nederlandse Vereniging 
voor Cardiologie (NVVC) worden er in ons land jaarlijks vijftien tot twintig visitaties, waaronder 
visitaties bij de hartkatheterisatiekamers, uitgevoerd door de NHV. 
 
Wat is een visitatie?
Het betreft een intercollegiale doorlichting van de vakgroep op locatie en van de 
hartfunctieafdelingen. De visiteurs van de NVVC en de NHV voeren de visitaties gezamenlijk uit 
waarna zij de mogelijkheid hebben om ook onderling te overleggen.
 
Wie zijn de visiteurs?
Naast twee cardiologen van de Commissie Kwaliteit van de NVVC voeren ook twee visiteurs van 
de NHV kwaliteitsvisitaties uit.
 
Samenwerking
Bij een visitatie van de hartkatheterisatieafdeling met interventie werkt de NVH samen met 
de Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) en de Werkgroep 
Interventie Laboratoria (WIL). Aan deze visitatie neemt ook de interventieverpleegkundige met 
zijn/haar expertise deel.
 
 Het doel van de NHV-visitaties is het bewaken en toetsen van de kwaliteit van de 
 hartfunctieonderzoeken in het te visiteren ziekenhuis. Dat leidt tot  
 hartfunctieafdelingen die voldoen aan de state-of-the-art.
 Kwaliteitsnormen gericht op topklinische zorg van de afdeling hartfunctie.
 Collegiale visitaties leveren waardevolle instrumenten voor de ontwikkeling van 
 collega’s door het leren van elkaar, de intercollegiale toetsing en de professionalisering. 



 Goede kwaliteit is op de hartfunctie- en hartkatheterisatieafdeling heel belangrijk. Wil  
 jij daar een steentje aan bijdragen?  
 Als NHV-visiteur voer je twee tot drie visitaties per 
 jaar uit. Je ontvangt per visitatie een ruime vrijwilligers / visiteursvergoeding en 
 reiskostenvergoeding.
 
Zie jij voldoende uitdaging?
Het is soms interessant om eens bij een ander in de keuken te mogen kijken. Daarbij doe je als 
visiteur nieuwe kennis op. Deze kennis en je ervaring neem je mee naar je eigen ziekenhuis. 
 
Er is jaarlijks in Utrecht een bijeenkomst/geaccrediteerde scholingsdag voor alle visiteurs. Dan 
worden de resultaten en ervaringen van het afgelopen jaar besproken en gedeeld en worden 
er knelpunten of verbeteringen doorgesproken. Ook bestaat op die dag de mogelijkheid een 
training verslaglegging te volgen. Het is altijd een informele en informatieve dag. 

 
Wacht niet langer en meld je aan als visiteur

 
Neem per e-mail contact op met Atie Tromp-van Weelden: nhvvisit@gmail.com
Zij is lid van de NHV-visitatiecommissie en begeleidt aspirant-visiteurs. 

mailto:nhvvisit@gmail.com


Het NHV Jaarcongres 2023 wordt mede mogelijk gemaakt door de 
volgende sponsoren:

SPONSOREN



Dagelijks bestuur:  
Danny Verbunt, voorzitter
Tineke Geurs, vice-voorzitter, deel-secretaris en penningmeester
Joppe van der Linde, innovatie en deel-secretaris 
 
Algemene bestuursleden:  
Alexander van der Tuuk, voorzitter congrescommissie
Willem Wullink, voorzitter visiteurscommissie 
 
Congrescommissie:  
Alexander van der Tuuk, voorzitter congrescommissie
Joppe van der Linde 
 
info@hartfunctievereniging.nl
www.hartfunctievereniging.nl

Congressecretariaat:
Roijé Congressen 

t 020-3300941
info@roijecongressen.com
www.roijecongressen.com
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