
OP DE

DOELGROEPEN:  Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen

ACCREDITATIE:  5 uur bij KNMG Cluster 1, de NVvPO en het Kwaliteitsregister V&V

DINSDAG 26 NOVEMBER 2019
HOTEL DE BILDERBERG / OOSTERBEEK

AANMELDEN OP WWW.MARKTWO.NL

VAN DE MAKERS VAN

DAGSYMPOSIUM

EN DAN?

PIJN

BORST,



BESTE COLLEGA, 

Pijn op de borst. Het is letterlijk en figuurlijk een benauwende klacht. Wie het overkomt denkt maar aan 
één ding: m’n hart! Niet alleen voor de patiënt maar ook voor de huisarts is pijn op de borst (POB) een 
 notoir lastig te duiden klacht. POB heeft veel verschijningsvormen, de pijn kan sterk variëren qua locatie en  
intensiteit en soms is er niet eens sprake van pijn.Hetklassiekehartinfarctkomtindeeerstelijnsteedsminder
voor.  Daarvoor in de plaats ziet de huisarts meer en meer atypische presentaties van  kransslagaderziekte. 
Daarnaastzijnerveelthoracalepijnbeeldendiedaaroplijken,maarhelemaalnietmethetharttemakenhebben.
Meestal is het onderliggende probleem dan ook mild en past een terughoudend beleid. Maar in een minderheid 
vandegevalleniserweldegelijksprakevaneenlevensbedreigendeaandoeningeniseenspoedverwijzingmet
ambulancevervoernoodzakelijk.

Al met al reden genoeg om het thema op de nascholingsagenda te zetten: op dinsdag 26 november 2019  organiseert 
MarkTwoAcademysamenmetkaderhuisartsenHVZenmetCONNECThetsymposium‘Pijnopdeborst,endan?’.

We staan uitgebreid stil bij vragen als:
∙ HoeonderscheidenwehartproblemenvanmildereonderliggendeproblemenbijPOB?
∙ Welkeonderzoekendoetdehuisartsen/ofdepraktijkondersteunerzelf?
∙ Wanneerverwijzenwedepatiëntdirectdoornaardespoedeisendehulpenwanneervolstaat
 eenafwachtendbeleid?
∙ Isdeambulanceverpleegkundigedetransporteur,dediagnosticus,detherapeutofalledrie
 bijpatiëntenmetPOB?
∙ Verschillenhetmannen-enhetvrouwenhartvanelkaar?
∙ Welkemedicatiekrijgteenpatiëntmetkransslagaderlijden,aldannietnaeeninterventie?
∙ WatisdeplekvanelektrocardiografiebijPOBindeeerstelijn(kentudeECG10+methodeal?)
∙ Watisdemeerwaardevangoedetransmuralesamenwerkinginderegio?

Onzeervarensprekerszullendebovenstaandethema’saanstippenaandehandvaninteractievepresentatiesmet
beelden casuïstiek.

Wij begroeten u graag op dinsdag 26 november a.s. in Oosterbeek

Metvriendelijkegroet,medenamensonzeprogrammaadviseurs,

AnnelijneVerburgt,cursusmanager

Wat is CONNECT en wat doet CONNECT? 

In aanloop naar de nu ontwikkelde programmalijn Pijn op de Borst heeft Connect met genoegen mee
gedacht aan het programma van deze eerste scholing Pijn op de Borst. Connect heeft het initiatief 
genomen om het ideale zorgproces op te stellen voor patiënten met pijn op de borst. Dit wordt de Leidraad 
Zorgproces Pijn op de Borst (POB) genoemd. Deze programmalijn wordt waarschijnlijk in 2020 operationeel.  
Meer informatie over deze nieuwe programmalijn? Lees meer op www.nvvcconnect.nl/pijn-op-de-borst



PROGRAMMA 

08.30uur Aankomst,registratie,koffie
09.15uur Welkom,openingenkortetoelichtingophetprogrammadoordedagvoorzitter

09.30 - 10.15 uur Het acuut coronair syndroom bij de huisarts
 dr Robert Willemsen, kaderhuisarts HVZ, Maastricht 

10.15 - 11.00 uur ECG’s beoordelen met ECG 10+
 dr Karen Konings en dr Robert Willemsen, beiden kaderhuisarts HVZ, Maastricht 

11.00-11.30uur PAUZE

11.30 - 12.15 uur Het Vrouwenhart
 dr Suzettte Elias, cardioloog Radboudumc (ovb)

12.15 - 13.00 uur Pijn op de borst; andere verklaring dan cardiaal?
  DUOpresentatie: dr Geert-Jan Geersing kaderhuisarts en huisarts-onderzoeker,  

Julius Centrum Utrecht samen met dr Tobias Bonten, epidemioloog LUMC 

13.00-13.45uur LUNCH

13.45 - 14.30 uur Veel gebruikte (chronische) medicatie bij patiënten met pijn op de borst
  DUO presentatie: dr Peter Damman, interventiecardioloog LUMC en Pier Woudstra, cardioloog 

in opleiding, AmsterdamUMC

14.30 - 15.15 uur  Het belang van goede transmurale samenwerking bij chronische pijn op de borst  
(project CONNECT)

  dr Hans Bosker, cardioloog Rijnstate Ziekenhuis

15.15 - 15.30 uur PAUZE

15.30 - 16.15 uur En dan komt de ambulance
 Rudolf Tolsma, ambulance verpleegkundige, Ambulancedienst IJsselland

16.15 - 16.45 uur Afsluitende discussie en take home messages

16.45uur Drankje en napraten
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ALGEMENE INFORMATIE 
Wanneer en waar?
Dinsdag 26 november 2019 in Hotel de Bilderberg in Oosterbeek

Voor wie?
Dit dagsymposium is bedoeld voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, praktijkondersteuners  
en praktijkverpleegkundigen.

Accreditatie
Voor dit programma is accreditatie aangevraagd voor 5 uur bij de KNMG (Cluster 1),  
de NVvPO en het Kwaliteitsregister V&V

Cursuskosten
De kosten voor deelname aan dit symposium bedragen €235,- voor huisartsen en €195,- voor 
praktijkondersteunersenpraktijkverpleegkundigen.Decursusprijsisinclusiefcursusmateriaal 
(digitale presentaties), lunch en  consumpties. Mark Two Academy is als geregistreerde instelling voor  
beroepsonderwijs(CRKBO)vrijgesteldvanBTW.

Hoe schrijf ik me in?
Inschrijven kan digitaal op www.marktwo.nl

En als ik moet annuleren?
Tottweewekenvoordebijeenkomstkuntuuitsluitendeschriftelijkannuleren.Wijberekenendan€50,-
administratiekosten.Daarnabentuhetvolledigeinschrijfbedragverschuldigd.Ukuntdannogweleen 
collegainuwplaatslatendeelnemen.Neemtudaarvoorcontactopmetonssecretariaat:info@marktwo.nl

Meer weten?
Annelijne Verburgt, cursusmanager
Telefoon:033-4345730|e-mail:info@marktwo.nl
Website:www.marktwo.nl


