
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uitnodiging nascholing Atriumfibrilleren 
 

DATUM 
5 februari 2020 
 

Tijd:  
17.30-21.00 uur 

 
Locatie: 
Ambiq gebouw 4e verdieping, Sabina Klinkhamerweg 21, 7555 SK Hengelo  

 

Wat leert u op deze scholing? 
U hebt kennis over atriumfibrilleren, weet hoe u het dossieronderzoek uitvoert en kunt op het 
spreekuur controles bij de AF patiënt deskundig uitvoeren. 
Na deze avond bent u in staat de plusmodule AF uit te voeren voor uw patiënten! 
 

Inleiding 
Atriumfibrilleren is een aandoening die veel voorkomt bij patiënten met diabetes en (risico op) hart- 
en vaatziekten. In veel gevallen kan deze aandoening behandeld worden in de eerste lijn. Omdat een 
groot aantal patiënten al gezien wordt binnen de spreekuren DM en CVRM is het een logische stap om 
de extra controles, die van belang zijn voor atriumfibrilleren, tijdens deze consulten uit te voeren. 

THOON heeft een plusmodule ontwikkeld in aanvulling op de ketenzorg DM en CVRM om deze zorg te 
faciliteren en organiseren in de praktijk. 
Er zijn regionale samenwerkingsafspraken gemaakt met de cardiologen en momenteel vinden 
onderhandelingen plaats met Menzis over de financiering van deze plusmodule. 
 

Om deze zorg verantwoord uit te kunnen voeren is kennis nodig over het ziektebeeld, het zorgproces 
en de registratie van kwaliteitsindicatoren. 

Voor aanvang van de scholing ontvangt u materialen ter voorbereiding. 
Het is van groot belang dat u het ‘huiswerk’ echt doorleest en bekijkt! 
Dan haalt u veel meer uit de scholing. Wij denken dat het dan mogelijk is na deze avond goed de zorg 
voor AF te kunnen verlenen en de organisatie van het spreekuur en dossieronderzoek te kunnen 
uitvoeren. 
De tijdsinvestering voor het ‘huiswerk’ zal ongeveer 2,5 uur zijn! 

 
PROGRAMMA 

17.30-18.00 uur: Inloop met soep en broodjes 

18.00-18.50 uur: Kennis ziektebeeld 

18.50-19.00 uur: Pauze 

19.00-19.50 uur: Uitleg zorgprogramma en dossieronderzoek 

19.50-20.00 uur: Pauze 

20.00 -20.50 uur: Maken van werkafspraken toegespitst op de situatie in de eigen praktijk. 
Uitvoeren van het spreekuur 

20.50-21.00 uur: Eindtoets en evaluatie 
 
 
Doelgroep:  
POH en verpleegkundig specialist 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sprekers: 
Anja van Kempen (coördinator zorginnovatie THOON) 

René Bloo (verpleegkundig specialist cardiologie ZGT) 
Mieke Wijnen (coördinator CVRM THOON) 
 
Maximaal aantal deelnemers: 18 
 
KOSTEN 

Er zitten geen kosten aan de scholing. Er worden wel annuleringsvoorwaarden gehanteerd. 
 

ACCREDITATIE 

Er is accreditatie aangevraagd voor POH en verpleegkundig specialist 
 

INSCHRIJVEN 
Ongeveer 6 weken voor aanvang van de scholing wordt de uitnodiging per e-mail verstuurd waarna u 
zich digitaal kunt aanmelden.  
 
Annuleringsvoorwaarden: 
Uw aanmelding is pas definitief als u een schriftelijke bevestiging ontvangen heeft. 
Bij no-show of annulering binnen tien werkdagen voorafgaand aan de scholing wordt 50 euro in 

rekening gebracht. 
 

Logistieke vragen  

Jacqueline de Bruijn, j.debruijn@bvthoon.nl 074-256 8798  

 

Inhoudelijke vragen 

Mieke Wijnen:  m.wijnen@bvthoon.nl   
 
 
Deze nascholing wordt financieel mogelijk gemaakt door Pfizer en wordt uitgevoerd conform de meest 
recente CGR-richtlijnen. 
 
 

 

mailto:j.debruijn@bvthoon.nl
mailto:m.wijnen@bvthoon.nl

