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CARDIAC RHTYHM & HEART FAILURE TRAININGSOVERZICHT 2020

EERSTE HELFT 2020
TRAINING

TWEEDE HELFT 2020
DATUM

TRAINING

DATUM

PACEMAKER ESSENTIALS

29-30 JANUARI 2020

PACEMAKER ESSENTIALS

8-9 SEPTEMBER 2020

ICD ESSENTIALS

4-5 FEBRUARI 2020

ICD ESSENTIALS

15-16 SEPTEMBER 2020

CRT TRAINING

3-4 MAART 2020

CRT TRAINING

13-14 OKTOBER 2020

PACEMAKER ADVANCED

24-25 MAART 2020

PACEMAKER ADVANCED

3-4 NOVEMBER 2020

PATIENT MONITORING & DIAGNOSTIEK

2 APRIL 2020

ICD ADVANCED

15-16 DECEMBER 2020

voor Technici

ICD ADVANCED

14-15 APRIL 2020

PATIENT MONITORING & DIAGNOSTIEK

23 APRIL 2020

voor Cardiologen (i.o.) en verpleegkundig speclialisten

PACEMAKER ESSENTIALS

PACEMAKER ADVANCED

LOCATIE

EM-TRAC, MAASTRICHT

LOCATIE

EM-TRAC, MAASTRICHT

TRAINERS

Dr. Broers (Zuyderland Ziekenhuis Sittard)
Mr. Roosjen (UMC Groningen)

TRAINERS

Dr. Van Kraaij (Zuyderland Ziekenhuis Sittard)

SAMENVATTING

Deze training biedt u een breed overzicht van de huidige pacemakertechnologie. U maakt kennis met de indicaties voor pacemakertherapie
en de basisprincipes van pacing, sensing en pacemakertiming. Met behulp
van hands-on workshops brengt u het geleerde direct in de praktijk. Ook
de implantatieprocedure komt aan de orde. De training wordt afgesloten
met een interactieve sessie rond trouble shooting van real-life
pacemakerpatiënten-casuïstiek.

SAMENVATTING

Deze interactieve training richt zich op klinische en technische problemen
die regelmatig voorkomen bij patiënten met een geïmplanteerde
pacemaker. Gebaseerd op real-life patiënten casuïstiek leert en oefent u
de verschillende stappen van een pacemakerfollow-up en leert u een
pacemaker optimaal in te stellen voor de individuele patiënt.

DUUR

2 DAGEN

DUUR

2 DAGEN

ICD ADVANCED

ICD ESSENTIALS

LOCATIE

EM-TRAC, MAASTRICHT

LOCATIE

EM-TRAC, MAASTRICHT

TRAINERS

Mr. Jongejan (Physician Assistant Geriatrics /
Cardiology - Electrophysiology UMC Utrecht)

TRAINERS

Dr. Van Kraaij (Zuyderland Ziekenhuis Sittard)

SAMENVATTING

Deze training biedt u een uitgebreid overzicht van de huidige ICDtechnologie. U leert ICD’s programmeren met behulp van hands-on
workshops en casuïstiek. Hierdoor wordt uw kennis van de toepassing
van ICD-therapie in de dagelijkse praktijk sterk vergroot. Ook richtlijnen,
troubleshooting en optimalisatie voor de individuele patiënt komen
uitgebreid aan de orde.

SAMENVATTING

Tijdens deze praktische, interactieve training oefent u onder leiding van
een ervaren cardioloog in het omgaan met klinische en technische
problemen die regelmatig voorkomen bij patiënten met een
geïmplanteerde ICD. Door middel van real-life patiëntencasuïstiek leert
en oefent u de verschillende stappen van een ICD-follow-up en vergroot u
uw vaardigheden om een ICD in te stellen, met optimaal resultaat voor de
patiënt.

DUUR

2 DAGEN

DUUR

2 DAGEN

PATIENT MONITORING & DIAGNOSTIEK

PATIENT MONITORING & DIAGNOSTIEK

VOOR TECHNICI

VOOR CARDIOLOGEN (I.O.), VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN

LOCATIE

Medtronic kantoor Eindhoven

LOCATIE

Medtronic kantoor Eindhoven

TRAINERS

TBD

TRAINERS

TBD

SAMENVATTING

Deze gaat in op o.a. indicaties voor de implanteerbare hartritmemonitor
(LINQ), Reveal productevolutie en de toekomst van LINQ. Er wordt
uitgebreid ingegaan op de specificaties, instellingen en de implantatietechniek van de LINQ. Daarnaast komt LINQ in combinatie met CareLink
en het gebruik van de nieuwe Medtronic device manager uitgebreid aan
de orde. Het 2e deel van de dag staat in het teken van LINQ casuïstiek en
troubleshooting en als laatste wordt aandacht besteed aan de FocusOn
service en de ervaringen met deze service in de praktijk.

SAMENVATTING

Tijdens deze training wordt ingegaan op de indicaties voor de
implanteerbare hartritmemonitor en worden de meest belangrijke studies
omtrent deze indicaties besproken. Daarnaast wordt ingegaan op de
productevolutie en de toekomst van LINQ. Er wordt uitgebreid ingegaan
op de implantatietechniek en er wordt LINQ casuïstiek behandeld. Het 2e
onderdeel van de dag staat in het teken van LINQ en de opzet van
zorgpaden (syncope) en de kosteneffectiviteit van LINQ in syncope en
stroke. Daarnaast wordt LINQ out of cathlab en remote monitoring
(FocusOn service) uitgebreid besproken.

DUUR

1 DAG

DUUR

1 DAG

CRT TRAINING

LOCATIE

EM-TRAC, MAASTRICHT

TRAINERS

Dr. Yap (Erasmus MC Rotterdam)

SAMENVATTING

Tijdens deze interactieve training krijgt u een compleet beeld van wat de
ziekte hartfalen inhoudt en hoe dit behandeld wordt. We behandelen de
implantatie van de LV-geleidingsdraad en de daarbij behorende
materialen, waarbij u zelf kunt implanteren op een van de simulatoren.
Daarnaast is er aandacht voor de interpretatie van de diagnostiek uit het
CRT-implantaat, het optimaal programmeren hiervan en het kunnen
uitvoeren van een follow-up.

DUUR

2 DAGEN
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