Locatie
Brasserie Boerderij de Middenhof, Duetlaan 1, 3438 TA Nieuwegein. Tel 030-6033771.
Deze locatie is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer.
Op Utrecht Centraal Station neemt u Sneltram 60 (richting IJsselstein Zuid) en stapt uit
bij halte “Batau Noord”, waarna het nog 9 minuten lopen is naar de Middenhof.
Daarnaast is de locatie goed bereikbaar per auto; bij de boerderij is voldoende gratis
parkeergelegenheid beschikbaar.
Doelgroep
Cardiologen, sportartsen, anesthesiologen, thoraxchirurgen, duikerartsen (al dan niet in
opleiding) en andere geïnteresseerden.
CGR richtlijnen
Deze uitnodiging is uitsluitend bedoeld voor beroepsbeoefenaren (conform CGR).
Inschrijving
U kunt zich aanmelden via de website (Heart2Move.nl) van stichting Heart2Move. Het
inschrijfgeld bedraagt € 55,- Voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) bedraagt het inschrijfgeld € 50,-.
Alle deelnemers hebben kosteloos toegang tot de borrel en het diner.

stichting Heart2Move

14e Wetenschappelijke Symposium
“te Land, ter Zee en in de Lucht”

Facilitering
Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning door de volgende
firma’s (alfabetische volgorde): Abbott, Amgen, Bayer, Boehringer Ingelheim, Boston
Scientific, Bristol Myers Squibb, Novartis, Sanofi.

“The real world: theorie in praktijk gebracht”
Vrijdag 8 april 2022 te Nieuwegein

Reeds jaren organiseert stichting Heart2Move een symposium met voordrachten op het
raakvlak van cardiologie en sportgeneeskunde. Wegens de COVID-19 pandemie kon
het symposium vorig jaar geen doorgang vinden.
Het doet ons daarom genoegen u hierbij uit te nodigen voor ons symposium, dat op
8 april 2022 weer op de gebruikelijke wijze in Nieuwegein plaats zal vinden.

Stichting Heart2Move
14e Wetenschappelijke Symposium “te Land, ter Zee en in de Lucht”
“The real world: theorie in praktijk gebracht”
Vrijdag 8 april 2022, Nieuwegein
Agenda

De sprekers nemen ons mee bij de toepassing van nieuwe behandelmethoden,
diagnostiek en de gevolgen van veel voorkomende aandoeningen en de invloed hiervan
op het dagelijks leven, inclusief sporten.
De eerste spreker bespreekt belangrijke aspecten van boezemfibrilleren, de meest
voorkomende ritmestoornis bij onze patiënten. Wat zijn de gevolgen voor uw patiënten
en waarom en wanneer moeten bloedverdunners worden voorgeschreven en wat zijn
de lange termijn effecten daarvan ?
Een bekende nieuwe klasse van anti-diabetische middelen, de zogenaamde SGLT-2
remmers, blijkt ook gunstige effecten te hebben bij patiënten met hartfalen. Wordt
behandeling met dergelijke middelen “de” nieuwe hoeksteen van de behandeling van
hartfalen of ligt dit genuanceerder ?
Na recente dramatische gebeurtenissen op het voetbalveld, is het vraagstuk van de
screening van (amateur) sporters op mogelijke hartaandoeningen weer volop in de belangstelling gekomen. Is dergelijke screening nuttig en/of kosten effectief en op welke
wijze zou dergelijk onderzoek plaats moeten vinden en vanaf welke leeftijd ?
ICT technieken spelen een steeds grotere rol in de diagnostiek en follow up binnen de
geneeskunde. Een van de sprekers zal betogen dat deze technieken in de nabije toekomst de toegankelijkheid en uitvoering van de huidige geneeskundig zorg fundamenteel zullen veranderen.
Door de COVID-19 pandemie zijn tot dusverre 400 miljoen mensen ziek geworden;
meer dan 5.8 miljoen mensen zijn eraan overleden. Deze getallen zijn vrijwel zeker een
forse onderschatting van de werkelijkheid. Ook de lange termijn gevolgen (post-COVID
syndroom) worden ernstig onderschat en zullen een grote impact hebben, zo betoogt
de laatste spreker.
Wij menen u met deze onderwerpen een interessant en gevarieerd programma te bieden. Wij wensen u een leerzaam en onderhoudend symposium toe.

Ontvangst
Start - Slot
Borrel - Diner
Afsluiting

vanaf 12.30 uur
13.30 uur – 18.00 uur
18.00 uur – 20.00 uur
20.00 uur

Dagvoorzitters
drs. M.H.H. de Vaan, cardioloog en dr. M.J.M. Cramer, cardioloog
Gastsprekers en onderwerpen
dr. O.C. Manintveld
Prof. dr. H.J.G.M. Crijns
dr. R. Rienks
drs. J. Ebben
drs. A. Brahma

SGLT-2 remmers voor iedere patiënt met hartfalen?
Belangrijke nieuwe aspecten van boezemfibrilleren.
Nut en noodzaak keuring (jonge) sporters.
Innovatieve ICT zal de zorg fundamenteel veranderen!
Lange termijn effecten en perspectief van COVID-19.

Dagvoorzitters en sprekers (alfabetisch)
drs. A. Brahma, arts, GGD Amsterdam
dr. M.J.M. Cramer, cardioloog, afd. Cardiologie, UMC Utrecht
Prof. dr. H.J.G.M. Crijns, hoogleraar Cardiologie, UMC Maastricht
drs. J. Ebben, apotheker/bedrijfskundige, Nijmegen
dr. O.C. Manintveld, cardioloog, afd. Cardiologie, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
dr. R. Rienks, cardioloog, partner CardioExpert Bunnik / Amsterdam
drs. M.H.H. de Vaan, cardioloog, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Goes
Iedere voordracht duurt 40 minuten, gevolgd door 10 minuten discussie

Het bestuur van stichting Heart2Move
Marco H.H. de Vaan, cardioloog, voorzitter
Jeroen J.J. Bucx, cardioloog, secretaris

Accreditatie / COVID
4 GAIA punten toegekend door de NVVC (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie)
De richtlijnen en aanbevelingen van de Rijksoverheid en RIVM met betrekking tot COVID
worden strikt nageleefd.

