
EENDAAGSE CURSUS  

Update cardiologie
13 FEBRUARI 2020 | 09.00 – 17.15

•  Insight in the 3D-morphology  
of CAT from prenatal development 
to long term follow up

•  Introduction of different aspects  
of CAT by a panel of cardiac 
surgeons, paediatric/GUCH 
cardiologists, morphologists, 
embryologists, geneticist

•  Hands-on sessions with  
post-mortem specimens

DOELGROEPEN
Huisartsen, specialisten ouderen
geneeskunde, artsen verstandelijk 
gehandicapten, artsen in opleiding, 
basisartsen, verpleegkundig specialisten 
en physician assistants.

PRI JS
€ 295, / € 170, (kortingstarief)

LOCATIE
Leids Universitair Medisch Centrum

•  Een kwalitatief goede en geaccrediteerde 
nascholing waar u in uw praktijk wat aan 
heeft!

•  Een cursus met de laatste medische  
inzichten in de cardiologie

•  Interactieve verdiepende werkgroepen

•  Breng uw eigen casus in 

• De cursus Update cardiologie is sponsorvrij

ACCREDITATIE  
6 punten 

Voor informatie en aanmelding gaat u naar:  
www.boerhaavenascholing.nl

https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2020/update-cardiologie/


Uw adresgegevens zijn afkomstig van Iqvia. Indien u geen prijs stelt op aankondigingen van Boerhaave cursussen,  
kunt u een emailbericht sturen naar: boerhaavenascholing@lumc.nl; Graag met vermelding van uw specialisme.  
Adreswijzigingen kunt u naar hetzelfde emailadres sturen.

Mensen gaan voor verschillende redenen naar de 
cardioloog. Wat kunt u als huisarts of specialist 
ouderengeneeskunde in de eerste lijn betekenen 
voor patiënten met pijn op de borst, dyspneu of 
CVRM? Bij Boerhaave Nascholing praten we u 
graag bij over de laatste stand van zaken omtrent 
het hart.

Wat kan e-cardiologie bijdragen?
De cursus Update cardiologie wordt één keer in 
de vijf jaar gegeven. In het programma maken we 

zoveel mogelijk de koppeling met de dagelijkse 
praktijk. Daarnaast worden er technische  
(on)mogelijkheden besproken. Wat kan 
ecardiologie bijdragen en hoe? In het 
middagprogramma kunt u verschillende 
workshops volgen. Samen met andere 
cursusdeelnemers gaat u dieper in op de 
onderwerpen die ’s ochtends besproken zijn.
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Pijn op de borst
Prof. dr. Martin Schalij en drs. Simone van den Bulk
E-cardiologie
Dr. Roderick Treskes
Dyspneu
Dr. Philippine Kiès en dr. Annelies Slats
CVRM
Prof. dr. Wouter Jukema en dr. Huug van Duijn
Werkgroeprondes 1 en 2
Quiz

Beide workshoprondes keuze uit:
1 E-cardiologie ritmestoornissen
Dr. Lieselotte van Erven
2 Stabiele pijn op de borst
Dr. Arthur Scholte
3 CVRM
Dr. Paul van Dijkman en dr. Huug van Duijn
4 Hartfalen
Dr. Saskia Beeres 

PROGRAMMA

Voor informatie en aanmelding gaat u naar:  
www.boerhaavenascholing.nl

https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2020/update-cardiologie/
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