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Cardiologie & Sport: Langs de grenzen van aanbevelingen en 
dilemma’s in de sportcardiologie 
 
Na de 26

e
 Bethesda conferentie in 1994 zijn de aanbevelingen van de ESC 

(Recommendations for competitive sports participation in athletes with 
cardiovascular disease, 2005) de standaard voor preparticipatie screening in 
sport. Beide documenten hebben niet de wetenschappelijke bewijslast van 
richtlijjnen. De aanbevelingen zijn gebaseerd op persoonlijke ervaringen van 
experts en derhalve een consensus document. 
In 2010 hebben wij een update gekregen van de ECG criteria voor screening bij 
sporters (Recommendations for interpretation of 12-lead electrocardiogram in 
the athlete). Binnenkort wordt de Nederlandse versie van ECG criteria bij pre-
participatie screening gepubliceerd. 
Met een zekere terughoudendheid worden deze dan ook in de praktijk 
toegepast. Het advies aan de sporter met cardiale afwijkingen van de norm is 
dan ook maatwerk. 
Sportartsen moet een afweging maken in het risico van intensieve 
sportbeoefening versus de economische, sociale en psychologische drijfveren 
van de (top)sporter. De dagelijkse praktijk is weerbarstiger dan wat men kan 
vastleggen in aanbevelingen. 
Tijdens deze CVOI cursus worden deze dilemma’s besproken door experts, 
cardiologen en sportartsen. Daarom nodigt de Commissie Cardiologie en Sport 
jullie uit om aan deze cursus deel te nemen. 
 
Jeff Senden en Jan Hoogsteen, 
programmaleiders 
 
  
Doelgroep:  
Cardiologen en sportartsen (in opleiding). 
  
 
NVVC en VSG-accreditatie:  
6 punten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 
 
 
09.00 uur  Ontvangst en inschrijving 
 
09.30 uur Opening  J. Hoogsteen 
 
 
09.30 uur Atriumfibrilleren, atrium flutter en atrium tachycardie 
  bij sporters A.R. Willems 
 
10.00 uur  AVRT, AVNRT bij sporters: “wel of niet ableren”  M.F. Scholten 
 
10.30 uur  HCM bij sporters  A.A.M. Wilde 
 
 

11.00 uur Koffie 

 
 
11.30 uur Ventriculaire ritmestoornissen bij sporters: wat te doen? H. Heidbüchel 
 
12.00 uur ICD bij sporters  M.J. Schalij 
 
12.30 uur  ECG afwijkingen bij sporters                        J. Hoogsteen en P.J. Senden 
 
    

13.00 uur Lunch 

 
 
13.45 uur Dilemma’s van een sportarts bij profwielrenners  E. Achterberg 
 
14.15 uur  Dilemma’s van een sportarts bij profvoetballers  E. Goedhart 
       
 

14.45 uur Thee 

 
 
15.00 uur Dilemma’s van een sportarts in een Olympisch jaar C. v.d. Hoogenband 
 
15.30 uur Samenvatting en afsluiting                                  J. Hoogsteen 
 
16.00 uur Einde 

 
Het CardioVasculair Onderwijs Instituut, opgericht door de Nederlandse Vereniging voor 
Cardiologie, het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland en de Nederlandse 
Hartstichting, coördineert en initieert (na)scholing gericht op handhaving en verhoging van de 
kwaliteit van het medisch handelen op het terrein van hart- en vaatziekten in Nederland. 
 
Merck Sharp & Dohme, AstraZeneca, Pfizer,  St. Jude Medical en Bayer zijn hoofdsponsors. 
 


