
 

 
8e Wetenschappelijke Symposium  

 
“te Land, ter Zee en in de Lucht” 

 
Stichting Heart2movE 

 
Vrijdag 8 januari 2016, Nieuwegein 

Stichting Heart2movE 

Locatie:  

Boerderij De Middenhof, Duetlaan 1-3, 3438 TA Nieuwegein,  
Telefoon: 030-6033771 

De 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. 
 
 
Doelgroep:  

Cardiologen en sportartsen, al dan niet in opleiding. 
 
 
BIG-registratie: 

Neemt U voor bijschrijving van nascholingspunten in Uw persoonlijk GAIA-dossier 
Uw BIG-registratienummer mee voor de presentielijst. 
 
 
CGR: 

Deze uitnodiging is uitsluitend bedoeld voor beroepsbeoefenaren (conform CGR). 
 
 
Inschrijving en kosten: 

€ 50 over te maken op: 
Rekening Nr: NL59ABNA0588859338 
T.n.v: Stichting Heart2move, Schiedam 
Onder vermelding: “te Land, ter Zee en in de Lucht” 
 

 

 



Sport en cardiologie staan in toenemende mate in de belangstelling. Met veel genoegen 
mogen wij U dan ook uitnodigen voor het inmiddels 8e wetenschappelijk symposium  
“te Land, ter Zee en in de Lucht“ voor cardiologen en sportartsen, ditmaal op  
 

Vrijdag 8 januari 2016 
Boerderij De Middenhof  

 Duetlaan 1-3 
 3438 TA Nieuwegein                                         

                                                                                                                                              

Net als bij voorgaande bijeenkomsten zullen de voordrachten handelen over het raakvlak 
tussen sport en hartaandoeningen. Dit jaar zullen met name de volgende onderwerpen 
aan de orde komen. 
 

 Duursport : zowel de effecten op de linker- en rechter hartkamer als het samengaan 
met atriumfibrilleren worden door 2 sprekers belicht.  

 Revalidatie: inzichten vanuit de sportgeneeskunde. 

 De cardiologische diagnostiek bij sporters. 
 

De opzet van het symposium is interactief waarbij na een inleiding op het onderwerp Uw 
inbreng tijdens de discussie gewaardeerd wordt. 
Noteert U de datum alvast in Uw agenda, of nog beter schrijft U zich zo spoedig mogelijk in 
door uw inschrijfgeld naar de Stichting over te maken (zie later). 
 
Na afloop van het symposium kunt U kosteloos deelnemen aan een buffet. 
Indien U dit wenst kunt U dit aangeven bij aanmelding. 
 
 
Graag tot ziens op 8 januari 2016. 

 

Stichting Heart2movE  

Mail: StichtingHeart2movE@gmail.com 
 

J.J.J. Bucx  

H.A.M. Spierenburg 

M.H.H. de Vaan 

G.J.E. Verdel 

Agenda: 

 

 

 

 

 
 

 
Dagvoorzitters: M.H.H. de Vaan en dr. M.J.M. Cramer 

 
 
Onderwerpen en gastsprekers: 

dr. B.M. Pluim.  
Duursport en de rechter kamer: the (b)right side of life. 

dr. K.P. Loh.  
Atriumfibrilleren en duursport.  

drs. J.A. Snoek.  
Inspanningsfysiologie en hartrevalidatie. 

dr. J. Hoogsteen.  
Cardiologische diagnostiek bij sporters. 

Iedere voordracht duurt maximaal 50 minuten, gevolgd door 10 minuten discussie.  
Halverwege het symposium wordt maximaal 30 minuten ingelast voor pauze.  
Derhalve nemen alle voordrachten tezamen 4 uur tijd in beslag.  
 

 
Dagvoorzitters en gastsprekers (alfabetisch): 

dr. M.J.M. Cramer, cardioloog. Afdeling cardiologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht 

dr. J. Hoogsteen, cardioloog. Afdeling cardiologie, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven 

dr. K.P. Loh, electrofysioloog. Afdeling cardiologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht 

dr. B.M. Pluim, sportarts en bondsarts KNLTB, Amersfoort 

J.A. Snoek, sportarts. Afdeling sportgeneeskunde, Isala klinieken, Zwolle 

M.H.H. de Vaan, cardioloog. Afdeling cardiologie, IJsselmeerziekenhuis, Lelystad 

 
 
Accreditatie en facilitering:  

Zowel de N.V.V.C. (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie) als de V.S.G. (Vereniging 
voor Sportgeneeskunde) hebben accreditatie voor 4 CME punten toegekend. 

Ten tijde van deze mailing is de naam van een eventuele sponsor nog niet bekend.  

 

 

Ontvangst:                                     vanaf 12.30 uur 

Aanvang programma :                  13.30 uur 

Einde  programma :                      18.00 uur 

Buffet :                          18.30 uur 

Afsluiting :                                      20.30 uur 


