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	Doelgroep
Deze opleiding richt zich op verpleegkundigen die werken op een afdeling hart- 
en vaatziekten, cardiovasculaire heelkunde, hartbewaking, functiemetingen 
cardio, cathlab.
Daarnaast zijn alle verpleegkundigen en paramedici die zich willen bekwamen en 
verdiepen in de cardiovasculaire zorg welkom. 

	Inhoud
De permanente vorming cardiovasculaire zorg wil de specifieke deskundigheid be-
vorderen in de zorg voor patiënten met hart- en/of vaatziekten en hun omgeving.
Verschillende thema’s uit de cardiologie, cardiochirurgie en vasculaire heelkunde 
worden uitgewerkt en toegelicht vanuit een verpleegkundig en medisch 
perspectief, in nauwe samenwerking met andere disciplines. Er wordt ook aan-
dacht besteed aan preventie en de actieve rol die de patiënt zelf kan opnemen.

Onder andere de volgende thema's komen aan bod:
• Anatomie en fysiologie van het hart
• Ritme- en geleidingsstoornissen, het normale ECG en interpretatie van ECG-

tracés
• Ischemisch hartlijden, met ook aandacht voor invasieve beeldvormingstechnieken
• Verpleegkundige aandachtspunten na interventionele cardiologie
• Kleplijden: pathologie, diagnostische onderzoeken, behandeling (zowel medisch 

als chirurgisch) en verpleegkundige aandachtspunten pre- en postoperatief
• Congenitale hartaandoeningen: medische en heelkundige benadering,  

verpleegkundig educatieprogramma en aandachtspunten
• Hartfalen: medische aspecten en de rol van verpleegkundigen
• Palliatieve zorg bij patiënten met hart- en vaatziekten
• Left Ventricular Assist Devices (LVAD) en harttransplantatie, met aan het 

einde van de dag een getuigenis van een patiënt
• Vasculaire aandoeningen
• Cardiovasculaire preventie en de patiënt als actieve partner in het zorgproces
• Katheterzorg, algemene principes
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	Organisatie
Lesdagen:
• 21 november 2022
• 5 en 19 december 2022
• 9 en 24 januari 2023
• 6, 16 en 28 februari 2023
• 14 maart 2023

Examen:
• 29 maart 2023 (voormiddag)

Locatie:
UZ Leuven campus Gasthuisberg

	Kosten
1.125 euro (koffie en cursussen 
inbegrepen)
De opleiding komt in aanmerking 
voor betaald Vlaams opleidingsverlof. 
Er kan betaald worden met oplei-
dings cheques als je voldoet aan de 
voorwaarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers). 

	Contactpersonen
Karine Philippaerts, 
verpleegkundig manager zone thorax
tel. 016 34 67 62
karine.philippaerts@uzleuven.be

Katrien Vandersmissen, 
verpleegkundig specialist Ventricular 
Assist Devices
katrien.vandersmissen@uzleuven.be

Jan Kennes, 
verpleegkundig consulent hartfalen
jan.kennes@uzleuven.be

Geert Schuurmans, 
verpleegkundig specialist congenitale 
cardiologie
geert.schuurmans@uzleuven.be

Marleen Van Asselberghs, 
administratief verantwoordelijke
tel. 016 34 49 69
marleen.vanasselberghs@uzleuven.be

	Inschrijving
Online via 
www.uzleuven.be/permanente-vorming

http://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers
http://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

