'Het multidisciplinaire en intermurale hartteam'
Vrijdag 2 februari en zaterdag 3 februari 2018
Hotel Bilderberg te Vaals
Aanmelden kan via: brand.rijssenbeek@gmail.com
Programma
Vrijdagmiddag 2 februari 2018 (accent op tweede en derde lijn)
14.30 - 14.55 uur

Ontvangst en registratie

15.00 - 15.10 uur

Opening en inleiding op de themata
Prof. dr. Hans Peter Brunner-La Rocca, cardioloog MUMC+

15.15 - 15.55 uur

Devices en ander leed; ICD, CRT of toch maar alle twee
Hartteambespreking in drie groepen

16.00 - 16.25 uur

Zo plannen we de devices in (Zuid)-Limburg
Dr. Kevin Vernooy, cardioloog MUMC+ (evt. Dave van Kraay?)

16.30 - 17.00 uur

Industriële participatie in de hartfalenzorg; hoe maken we deze geaccepteerd en
kunnen we daar profijt van hebben?
Nascholings- bijeenkomst voorbereiden in drie groepen

17.05 -17.30 uur

Vanuit de industrie samenwerken met zorgprofessionals, (hoe) mag het en
waarom zou het?
Randolf Swinkels, Novartis farma
HF-CONNECT – Kick off bijeenkomst
Regio Limburg: Geleen/Heerlen/Maastricht/Roermond/Venlo

17.35 - 17.45 uur

Inleiding in de LTA in Limburg
Drs. Nicole Uszko-Lencer, cardioloog MUMC+

17.45 - 18.05 uur

Waarom is ketenzorg van belang
Dr. Luc Eurlings, cardioloog VieCurie Medisch Centrum

18.05 - 18.25 uur

Ketenzorg door de ogen van de huisarts
Dr. Robert Willems, huisarts Maastricht

18.25 – 18.50 uur

Ervaringen in de keten regio Heuvelland
Dr. Josianne Boyne, stafmedewerker MUMC+

18.50 – 19.00 uur

Ondertekenen van de contracten

Vrijdag avond 2 februari 2018 (accent op nadere kennismaking en netwerken)
19.15 - 20.00 uur

Aperitief
Drankje en amuse op locatie

20.00 - 22.00 uur

Diner discussiant naar aanleiding van NVVC Connect met stellingen
3-gangen menu naar keuze van de chef

22.00 - 23.00 uur

Nazit
Voor wie daar nog zin in heeft

Programma
Zaterdag ochtend 3 februari 2018 (accent op eerste t/m 4e lijn)
07.00 - 07.55 uur

Ontbijt

08.00 - 08.30 uur

De meest bijzondere hart falende casuïstiek van de afgelopen maand
Drs. Cara van der Bolt; Drs. Marc van Daele,
cardiologen Zuyderland Medisch Centrum

08.35 - 09.15 uur

De wasstraat van de hartfalenpatiënt: bij u om de hoek, of in de Academie?
Hartteambespreking in drie groepen diverse mogelijkheden liggen voor

09.20 - 09.45 uur

De diagnostiek van de hartfalenpatiënt volgens een gezamenlijk protocol
Prof. dr. Hans Peter Brunner-La Rocca, cardioloog MUMC+

09.50 - 10.30 uur

Farmacotherapie bij (ernstig) hartfalen met co-morbiditeit; hoe houden we de
regie?
Hartteambespreking in drie groepen

10.35 - 11.00 uur

Zinvolle therapie, iedereen op het (vege) lijf geschreven
Dr. Luc Peeters, apotheker

11.05 - 11.45 uur

Het verstoorde ritme van het falende hart, of het falende ritme van een
verstoord hart?
Hartteambespreking in drie groepen met ritme casuïstiek

11.50 - 12.15 uur

Het simpele algoritme bij onze patiënten met een (ernstig) verstoord ritme
Dr. Randy Manusama, cardioloog Zuyderland Medisch Centrum

12.15 - 12.30 uur

Nabespreking en highlights Hartfalen 2018
Dr. Hans Kragten, cardioloog

12.30 - 13.15 uur

Evaluatie met broodje voor onderweg

Aanmelden kan via: brand.rijssenbeek@gmail.com

