
   

 

 

Stichting Heart2movE  

11e Wetenschappelijke Symposium 

“te Land, ter Zee en in de Lucht” 

Vrijdag 11 januari 2019 te Nieuwegein 

Locatie 

Boerderij de Middenhof, Duetlaan 1-3, 3438 TA Nieuwegein Telefoon 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 aan te rijden met een auto. Bij de boerderij is voldoende 
gratis parkeergelegenheid beschikbaar. 
 
Doelgroep 

Cardiologen (i.o.) en sportartsen (i.o.) en andere belangstellenden. 
 
BIG registratie 

Neemt u uw persoonlijke BIG registratie nummer mee, zodat u dit in kunt vullen op de 
presentielijst. Wij zorgen ervoor dat uw nascholingspunten na afloop van het  
symposium in uw persoonlijke GAIA-dossier worden bijgeschreven.  
 
Inschrijving 

U kunt zich voor deelname aan dit symposium inschrijven door € 125,- over te maken 
naar rekening NL59 ABNA 0588 8593 38 ten name van Stichting Heart2movE te  
Middelburg met vermelding  “Deelname Heart2movE januari 2019”. 
Daarnaast dient u uw aanmelding kenbaar te maken door een bericht hierover te 
mailen naar stichtingHeart2movE@gmail.com. Door zowel betaling van het in-
schrijfgeld als uw mailing is uw deelname verzekerd. 
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Met veel genoegen nodigen wij U hierbij uit om op vrijdagmiddag 11 januari 2019 
deel te nemen aan ons 11e wetenschappelijke symposium “te Land, ter Zee en in de 
Lucht“, dat wij als stichting Heart2movE jaarlijks voor cardiologen (i.o.), sportartsen 
(i.o.), anesthesiologen en thoraxchirurgen en andere geïnteresseerden organiseren.  
 
Volgens het CBS heeft 25% van de bevolking ooit wiet gerookt. 8% van de Nederlan-
ders gebruikt regelmatig XTC; jaarlijks gebruiken 120.000 Nederlanders cocaïne. Al-
cohol- en drugsgebruik gaat gepaard met een scala aan problemen zoals agressie en 
geweld, verkeersongevallen en verwondingen. Daarnaast kunnen drinkers en drugge-
bruikers acute gezondheidsproblemen ondervinden. De effecten kunnen mild zijn zo-
als hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, en angst. Gebruik kan echter ook tot (zeer) 
ernstige gevolgen leiden zoals onder meer bewusteloosheid, hart- en vaatstoornissen, 
oververhitting,  psychoses en zelfs overlijden. Op den duur kan langdurig roken, drin-
ken en drugsgebruik leiden tot hart- en vaatziekten, en verschillende vormen van kan-
ker en verslaving.  
 
Omdat de omvang van het gebruik van dergelijke middelen jaarlijks toeneemt, zijn de 
gevolgen hiervan op het individuele en professionele functioneren en studie en sport 
steeds duidelijker merkbaar. Binnen de sportwereld vormt het herkennen en  
voorkomen van doping al vele decennia een belangrijk aandachtspunt. 
Kennis van deze zich op allerlei gebieden snel uitbreidende problematiek is zowel 
voor de algemeen arts, de cardioloog alsook de sportarts van direct praktisch belang. 
 
Tijdens ons 11e jaarlijkse symposium zullen een aantal deskundige sprekers u nader 
informeren over enkele belangrijke aspecten rondom alcohol- en drugsgebruik, met 
speciale aandacht voor het raakvlak tussen cardiologie en sportgeneeskunde. Net als 
in voorgaande jaren zal de voorzitter van het symposium de interactie tussen sprekers 
en gehoor actief bevorderen.  
 
Bij aankomst staan er snacks voor u gereed. Na afloop van het symposium kunt u 
onderling van gedachten wisselen tijdens de borrel en het buffet, welke u kosteloos 
door stichting Heart2movE worden aangeboden.  
 
Wij wensen u een informatief en onderhoudend symposium toe.  
Graag tot ziens op vrijdagmiddag 11 januari 2019 !! 
 
 
Stichting Heart2MovE 
 
M.H.H. de Vaan, voorzitter 
H.A.M. Spierenburg, penningmeester 
J.J.J. Bucx, secretaris 
G.J.E. Verdel, PR en acquisitie 

Stichting Heart2movE 
11e Wetenschappelijke Symposium “te Land, ter Zee en in de Lucht” 
Vrijdag 11 januari 2019, Nieuwegein. 

 

Agenda 
 

Ontvangst: vanaf 12.30 uur 

Aanvang:  13.30 uur 

Einde:   17:45 uur 

Buffet:   18:30 uur 

Afsluiting:  20.30 uur 

 

Dagvoorzitters 
 
drs. M.H.H. de Vaan en dr. M.J.M. Cramer 
 
Gastsprekers en onderwerpen 

dr. Olivier de Hon. Doping en het hart. 
drs. Diederik Smit. Haarlem - Trial: Anabolic steroid use in male amateur athletes.                                                  
drs. Femke Gresnigt. Acute cardiovasculaire complicaties van drugsgebruik. 
Prof dr. A.P.M. Gorgels. ECG afwijkingen bij sporters en de kans op sudden death. 
 
Iedere voordracht duurt maximaal 50 minuten, gevolgd door 10 minuten discussie.  
Halverwege het symposium wordt maximaal 15 minuten ingelast voor pauze.  
 
Dagvoorzitters en gastsprekers (alfabetisch) 

dr. M.J.M. Cramer. Afdeling cardiologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht 
Prof. dr. A.P.M. Gorgels. Afdeling cardiologie, Universitair Medisch Centrum Maastricht 
drs. Femke Gresnigt. SEH arts, OLVG, Amsterdam  
dr. Olivier de Hon. Wetenschappelijk medewerker, Dopingautoriteit, Capelle a/d IJssel 
drs. Diederik Smit. Afd. Interne Geneeskunde / Endocrinologie, AZVU, Amsterdam 
drs. M.H.H. de Vaan. Cardioloog Erasmus MC Rotterdam / Adm. de Ruyter Zh.Goes 
 

Accreditatie en facilitering 

Zowel door de N.V.V.C. (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie) als de V.S.G. 
(Vereniging voor Sportgeneeskunde) is accreditatie voor 4 GAIA punten toegekend. 
Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door toezegging van ondersteuning 
door de volgende firma’s (alfabetische volgorde): Abbott, Amgen, Bayer, Boehringer 
Ingelheim, Boston Scientific, Daiichi-Sankyo, Novartis, Sanofi en Vifor. 

 

CGR richtlijnen 

Deze uitnodiging is uitsluitend bedoeld voor beroepsbeoefenaren (conform CGR  
richtlijnen). 

 

 


