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VOORWOORD

Het jaar 2019, is voor de NHV een bijzonder jaar, want de beroepsvereniging voor 
hartfunctielaboranten bestaat “35 jaar”. 

Om deze reden geven we het NHV congres met een feestelijk tintje. Er is door de 
congrescommissie dan ook een zeer passende locatie uitgezocht en het 
programmaboekje van het NHV congres heeft ook een passende titel…
                             
    ‘Het wilde Hart’

Het is vanzelfsprekend dat wij als beroepsbeoefenaars alles weten over het 
menselijk hart. Maar hoe is de hartfunctie bij dieren? Is deze anders als bij de 
mensen? Dit gaan we allemaal te weten komen waarbij we ook een beetje zelf 
gaan ontdekken.

De NHV blijft ook in 2019 volop in beweging, er lopen veel projecten: denk maar 
aan het normenkaderdocument voor hartfunctieafdelingen, het nieuwe beroeps- 
en competentieprofi el met de verschillende uitstromen. De nieuwe ontwikkelingen 
van het onderbrengen van de hartfunctieopleiding bij het College Zorg Opleidingen 
(CZO). De NHV is hierbij nauw betrokken en wij houden jullie hiervan op de hoogte.

De visitatiecommissie is het huidige visitatie proces aan het digitaliseren, zodat de 
visiteurs tijdens de kwaliteitsvisitaties van de hartfunctieafdelingen niet meer met 
papieren documenten hoeven te werken, maar alles zo veel mogelijk digitaal.
De Nederlandse Hartfunctievereniging (NHV) zorgt voor verbetering en versterking 
van de positie van hartfunctielaboranten. De NHV behartigt de belangen van haar 
leden op vakinhoudelijk gebied. Zij stelt zich onder andere ten doel de kwaliteit van 
het beroep van hartfunctielaborant te verhogen en te bewaken. 

Dat dit een inspiratiebron mag blijven voor onze leden, bundel de krachten 
                                                 
   “SAMEN STAAN WE STERK” 

Een sterke reden om nieuwe leden te werven, dus motiveer je collega om zich ook 
aan te sluiten bij jouw beroepsvereniging; www.hartfunctievereniging.nl 

Tenslotte wil ik de congrescommissie danken voor jullie inzet voor de invulling van 
dit jubileumcongres.

Danny Verbunt,
Voorzitter NHV



CONGRES INFORMATIE

Datum 
Zaterdag 16 maart 2019

Locatie
DierenPark Amersfoort
Barchman Wuytierslaan 224
3819 AC Amersfoort 

Inschrijving 
U kunt inschrijven via de online link www.roijecongressen.com/nhv.
De betaling van het inschrijfgeld verloopt middels iDeal. 
Per e-mail ontvangt u uw factuur en bevestiging.

Kosten inschrijving:

De eerste 10 aanmeldingen ontvangen tijdens de congresdag een leuk presentje!

Accreditatie 
Accreditatie is toegekend door de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctie Laborant 
(SBHFL). Bij aanwezigheid van de gehele dag ontvangt u 6 accreditatiepunten.

Om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten, dient u bij registratie uw 
SBHFL inlogcode in te vullen!

Congressecretariaat 
Roijé Congressen
t 020 3300941
info@roijecongressen.com

t/m 25 februari 2019 vanaf 26 februari 2019
NHV-leden € 90,00 € 115,00
Niet-leden € 145,00 € 170,00



PROGRAMMA

08.45 – 09.15   Ontvangst en registratie

09.15 – 09.30   Welkom door de voorzitter    
   Dhr. D.M.J. Verbunt

09.30 – 10.15  Het hart en vaatstelsel van de giraffe; hoe verloopt   
   de bloedvoorziening van de lange nek naar het brein
   Drs. W.J.P. Kitslaar, dierentuindierenarts,     
   DierenPark Amersfoort 

10.15 – 11.00  Zoobiquity: Hartonderzoek bij mensapen   
   Dr. R.K. Riezebos, cardioloog, 
   OLVG Amsterdam en consulent bij Artis

11.00 – 11.30  Pauze

11.30 – 12.15   ECG’s bij dieren; meer overeenkomsten dan verschillen 
   met de mens!
   Dr. N.J. Beijerink, DVM, PhD, DECVIM (Cardiology),   
   Associate Professor University of Sydney (Australie),   
   Veterinair Cardioloog bij Veterinaire Specialisten in Vught 

12.15 – 13.00  Interventiecardiologie bij honden
   Dr. V. Szatmári 
   EBVS® Veterinary Specialist in Small Animal Cardiology 
   Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren, Utrecht

13.00 – 14.00  Lunch

14.00 – 16.00  Educatieve rondgang in het park i.s.m. diverse sponsoren

16.00 – 16.30  Cardiologisch plenaire sessie

16.30 – 16.35  Afsluiting door de voorzitter    

16.35 – 16.45  Uitreiking certifi caten / jubileumcadeautje



ABSTRACTS

Zoobiquity: Hartonderzoek bij mensapen
Dr. R.K. Riezebos, cardioloog, OLVG

De laatste tijd wordt steeds duidelijker dat mensen en dieren dezelfde aandoenin-
gen hebben. Mensenartsen en dierenartsen krijgen te maken met dezelfde 
problemen en dilemma’s bij diagnostiek en behandeling. Dit vakgebied wordt 
Zoobiquity of Comparative medicine genoemd. Zoobiquity onderzoekt hoe 
overeenkomsten tussen mens en dier gebruikt kunnen worden voor de diagnose, 
behandeling en genezing van ziektes bij beiden.   Want als we weten hoe een 
ziekte bij de ene soort kan worden bestreden, ligt genezing bij de andere soort 
misschien binnen handbereik.

Alhoewel we er heel anders uitzien wordt steeds duidelijker de mensen en 
mensapen erg veel gemeen hebben. Het DNA van Chimpansee en Gorilla 
verschilt nauwelijks van dat van ons en ook de werking van ons hart kent meer 
overeenkomsten dan verschillen. Er is een treffende overeenkomst in cardiale 
anatomie en pathologie tussen de mens en non-humane primaten (NHP). Dit 
wetenschappelijke gebied staat nog echt in de kinderschoenen. Er is slechts 
basale, descriptieve, wetenschappelijke informatie voorhanden. 

Het is duidelijk dat hartziekten frequent voorkomen bij NHP in gevangenschap en 
dat deze verantwoordelijk zijn voor veel dierenleed en sterfte. Met name cardio-
myopathie en myocarditis blijken te clusteren binnen diverse dierentuin populaties 
en de oorzaak hiervan is nog onduidelijk. In dierentuinen is daarom routine 
screening bij wilde diersoorten erg belangrijk omdat deze wilde dieren hun 
symptomen lang verbergen. In de natuur laat je namelijk je zwakte niet zien.

De samenwerking tussen humane artsen en dieren artsen biedt een verfrissend 
nieuw perspectief op de geneeskunde. Zoobiquity brengt nieuwe inzichten en dat 
komt iedereen ten goede.



ABSTRACTS

ECG’s bij dieren; meer overeenkomsten dan verschillen met de mens!
Dr. N.J. Beijerink, DVM, PhD, Dipl. ECVIM, Veterinair Cardioloog
Sydney University, Veterinaire Specialisten Vught

ECG van verschillende zoogdieren lijken erg veel op elkaar. Ik zal in eerste instantie 
middels enkele voorbeelden me vooral toespitsen op de belangrijke rol die 
onze (huis)dieren hebben gehad in experimenteel cardiologisch onderzoek / 
electrofysiologisch onderzoek; omdat er zoveel gelijkenis is, zijn deze studies van 
groot belang geweest voor de cardiologie in het algemeen. 

Ontelbaar veel experimentele studies zijn de laatste 120 jaar bij laboratorium-
dieren uitgevoerd, welke tot op de dag van vandaag enorm nuttig zijn voor humane 
en veterinaire electrocardiografi e. Ik tracht tijdens deze lezing niet een compleet 
beeld te schetsen van al dit onderzoek, maar me slechts richten to enkele 
voorbeelden:
 
• Het allereerste ECG ooit werd in 1877 door Marchant geregistreerd: 
het ingelukkige slachtoffer was een kikker. In 1878 werd dit even dunnetje 
overgedaan met een schildpaddenhart (Engelmann).
 
• In 1887 leidde de Engelse fysioloog en fanatiek Bulldog-fokker Augustus 
Waller voor het eerst uitwendig een ECG bij mens en dier (hond, paard, kat, konijn) 
af (1). Zijn Engelse bulldog “Jimmie” fi gureerde veelvuldig bij de vele 
ECG-demonstraties die hij gaf (fi guur 1), terwijl deze braaf  met zijn poten in 
potten met zoutoplossing bleef staan. Waller zag  wellicht niet de enorme klinische 
mogelijkheden van het ECG (hij noemde de bevindingen “cardiogram”), gelukkig 
zag een van zijn toehoorders van een van zijn demonstraties dit wel: Willem 
Einthoven raakte erdoor geinspireerd en kreeg in 1924 de Nobelprijs voor zijn werk 
met electrocardiografi e. Einthoven introduceerde te term “electrocardiogram”. 



ABSTRACTS

Figuur 1: Een demonstratie bij de Royal Society 
van Jimmie (London News, 22 mei 1909). De 
krant schreef dat deze demonstratie 
parlementaire vragen over dierwelzijn teweeg 
bracht. (Bronvermelding: Levick JR, An I
ntroduction to Cardiovascular Physiology, 
4 th edn). 

• De studies door Tawara in 1906 
(Das Reizleitungssystem des Säugetierherzens): 
ontdekking van de atrioventriculaire knoop en 
de functie van Purkinje cellen bij het 
zoogdierenhart wordt hierin beschreven (2). 

• Studies door Lewis: beschrijving van atriumfi brilleren in paarden (3), welke heel 
belangrijk waren voor onze begripvorming van atriumfi brilleren bij de mens 

Verschillende aspecten/trivia van het zoogdieren-ECG zijn er uiteraard ook! Enkele 
belangrijke aspecten (want er zijn wel degelijk verschillen):

Verschillen in uitgebreidheid van het Purkinje-netwerk – verschillen in QRS-
vector/ hartas. 
De hartas varieert naar gelang de diersoort. In sommige diersoorten (paard, rund, 
varken, dolfi jn, rendier), is er sprake van een zeer uitgebreid Purkinje vezel netwerk, 
welke tot diep in het myocardium doordringt. Dit zorgt voor een zeer snelle 
gelijktijdige activatie van grote delen van het myocardium in verschillende 
richtingen, resulterend in een vrij kleine dipool, en een vrij geringe uitslag van het 
QRS-complex bij een standaard ECG. Dieren met een uitgebreid Purkinje netwerk 
hebben vaak een hartas die verloopt in een denkbeeldige richting van het sternum 
richting de ruggegraad (resulterend in een negatieve uitslag van aVF).



ABSTRACTS

Bij andere diersoorten is de depolarisatie minder snel (hond, kat, mens, aap, rat), 
samenhangend met een subendocardiaal (minder uitgebreid) Purkinje-netwerk, 
resulterend in duidelijk verschillende fases van activatie, die mekaar niet uitdoven, 
en dus in een grotere dipool (grote R-top) tijdens de tweede fase van ventriculaire 
depolarisatie. Dieren met een minder uitgebreid Purkinje network hebben over het 
algemeen een QRS-complex vector parallel aan de lange as van het lichaam, 
resulterend in een grote positieve R-top in aVF. 

QT-duur en het ST-segment. 
Bij de mens is er sprake van een duidelijk ST-segment. Zo niet, dan is er 
mogelijk sprake van een kort QT-syndroom, een zeldzame genetische aandoening  
die gepaard kan gaan met hartritmestoornissen en een verhoogd risico op 
plotselinge hartdood. Vele diersoorten (knaagdieren, insectivoren, vleermuizen, 
kangaroes) hebben echter “van nature” een relatief kort QT-interval in verhouding 
tot de duur van de mechanische systole (fi guur 2) (4). Soms is het ST-segment 
vrijwel afwezig, resulterend in een QRST-complex dat vloeiend overgaat in de T-top. 
De transmembraan actiepotentialen van deze diersoorten hebben ook geen 
duidelijk plateau, wat de afwezigheid van het ST-segment verklaard. Alhoewel dit 
als “normaal” wordt gezien bij vele diersoorten, is het een “interessant” fenomeen 
dat kangoeroes bij plotseling opschrikken dood neer kunnen vallen (een mysterie 
dat tot op de dag van vandaag niet helemaal opgehelderd is). 

LABIELE T-TOP
Bij de mens, mensapen, evenhoevigen, en onevenhoevigen is over het algemeen 
de T-top amplitude en polariteit redelijk constant. In honden, en vooral in paarden, 
is de T-top vaak erg labiel qua polariteit. De reden hiervoor is onduidelijk.  Het is 
belangrijk dit te beseffen, omdat de signifi cantie van eventuele T-top-reversal bij de 
hond en het paard dus niets zegt over myocardiale aandoeningen of toxiciteit. 



ABSTRACTS

Figuur 2: Een lead II electrocardiogram van een gezonde volwassen oostelijke 
grijze reuzenkangoeroe (Macropus giganteus). Opvallend zijn de gespleten p-top, 
en bovenal het afwezig zijn van het ST-segment, en dientengevolge een zeer korte 
QT-tijd. De QT-tijd bedraagd bij dit dier ongeveer 150 ms. Bron: Niek Beijerink, 
Sydney University. 

Referenties: 
1. Waller, A.D., Introductory address on the electromotive properties of the human 
heart. Br. Med. J., 1888;2: 751–754.
2. Tawara, S., Das Reizleitungssystem des Säugetierherzens. Jena: Fischer, 1906.
3. Lewis, T., Irregularity of the heart’s action in horses and its relationship to 
fi brillation of the auricles in experiment and to complete irregularity of the human 
heart. Heart, 1912;3: 161–171
4. O’Rourke, M.F., A.P. Avolio, and W.W. Nichols, The kangaroo as a model for the 
study of hypertrophic cardiomyopathy in man. Cardiovasc. Res., 
1986;20: 398–402.



ABSTRACTS

Interventiecardiologie bij honden
Dr. V. Szatmári, EBVS® Veterinary Specialist in Small Animal Cardiology 
Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren, Utrecht

Therapeutische hartkatheterisatie wordt bij honden regelmatig uitgevoerd door 
dierenarts-cardioloog specialisten. De ingrepen vinden onder algehele anesthesie 
plaats en doorlichting wordt gebruikt voor het begeleiden van de procedure. De 
meest voorkomende twee afwijkingen waarbij we hartkatheterisatie uitvoeren zijn 
de links-rechts shuntende patente ductus arteriosus van Botalli en de ernstige 
valvulaire pulmonaalstenose. Voor de sluiting van een patente ductus arteriosus 
gebruiken we bij kleine honden (<5 kg) coils en voor grotere honden de Amplatz 
Canine Duct Occluder. De keuze hangt af van de diameter van de arteriële toegang, 
de arterie femoralis, van de patiënt. Een vernauwing van de longslagader 
(pulmonaalstenose) wordt met ballondilatatie behandeld. De toegang tot de 
rechter harthelft is bij grotere honden de vene femoralis via de  lies en bij hele 
kleine honden de halsader (vene jugularis). Vanwege de ongunstige anatomische 
lokalisatie worden ventrikelseptumdefecten bij honden met katheterisatie niet 
behandeld. Daarnaast zijn meestal de ventrikelseptumdefecten bij honden ook zo 
klein dat ze geen nadelige hemodynamische effecten hebben.

Pacemaker implantatie voeren we bij honden uit als ze ernstige bradycardie 
hebben ten gevolge van een complete (3e graads) atrioventriculaire blok, een 
persisterende atriaal standstil of een sick sinus syndroom. Via de halsader wordt 
meestal maar één electrode in de rechter ventrikel geplaatst en de pacemaker 
wordt in een VVIR modus geprogrammeerd. Omdat het implanteren van een 
permanente pacemaker onder algehele anesthesie moet plaatsvinden, zetten we 
eerst altijd een tijdelijke pacemaker bij een wakkere patiënt via een vene van de 
achterpoot in het rechter ventrikel, zodat de hartfrequentie hoog genoeg wordt 
gebracht voor een veilige narcose. 

Radiofrequentie ablatie wordt bij honden met ventriculaire pre-excitatie maar door 
enkele dierenarts-cardiologen in de wereld uitgevoerd. 

Interventie cardiologische ingrepen worden bij andere gezelschapsdiersoorten, 
zoals katten en fretten, maar zeer zelden uitgevoerd.
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Stand van zaken “normenkaderdocument”

De Nederlandse Hartfunctie Vereniging (NHV), als belangenbehartiger van de 
hartfunctielaboranten in Nederland, heeft geconstateerd dat er een grote behoefte is 
aan een algemeen geldend normenkaderdocument voor de hartfunctieonderzoeken in 
de Nederlandse ziekenhuizen. 

Inmiddels is begonnen met het opstellen van een dergelijk normenkaderdocument. 
Hierbij is voor ECG en inspanningsonderzoek, Holteranalyse, Echocardiografi e, Cardio
implantaten en Hartkatheterisatie, zowel diagnostisch als interventie, een werkgroep in 
het leven geroepen. 

De vijf werkgroepen bestaan uit betrokkenen uit de praktijk van hartfunctieonderzoeken: 
NHV leden, hartfunctielaboranten en hoofden van betreffende afdelingen en ook de 
collega beroepsverenigingen zoals VITHaS, WIL en de NVHVV. Zij bereiden het 
normenkaderdocument voor door alles wat er al is aan kwaliteitsschema’s, protocollen, 
checks etc. (waaronder de SOP’s van de NVVC) bij elkaar te leggen, met elkaar te 
bespreken en de essentie daarvan bij elkaar te brengen. 

Samen met het bureau RONT (voorheen TNO en gespecialiseerd in het opzetten van 
normenkaders) wordt gewerkt aan de totstandkoming van een evenwichtig kader wat het 
werkveld van hartfuncties gaat helpen om op een eenduidige en effectieve wijze de 
kwaliteit te ondersteunen.

Een dergelijk normenkaderdocument moet uiteraard aan belangrijke criteria voldoen om 
ook van toegevoegde waarde te zijn voor de doelgroep: de hartfunctieonderzoeken. 
We noemen hierbij bijvoorbeeld:
• Compleet overzicht; alles wat van belang is voor de kwaliteit van de hartfunctie
onderzoeken moet worden meegenomen.
• Gericht op het doel wat men met de eisen in het kader wil bereiken; de relatie tussen 
een kwaliteitsitem (een eis) en datgene wat men met wil borgen moet helder zijn.
• Duidelijke samenhang met bestaande voorschriften en protocollen die gelden en worden 
gebruikt.
• Met draagvlak bij gebruikers en betrokkenen. Om te zorgen dat het kader zo goed 
mogelijk rekening houdt met de praktijk, haalbaarheid en toepasbaarheid.
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Om door te gaan voor een accreditatie door de Raad voor Accreditatie, wordt bovendien 
getoetst op alle andere eisen die aan een dergelijk kwaliteitskader worden gesteld. 
 
Wij vinden het belangrijk om met name bij het opstellen van het normenkaderdocument 
te zorgen voor betrokkenheid van belanghebbenden. 

Daarmee verwachten wij dat het draagvlak voor en de toepasbaarheid van het 
normenkaderdocument wordt bevorderd. Wij nodigen daarom zoveel mogelijk partijen 
die een waardevolle bijdrage kunnen leveren uit met ons in gesprek te gaan. 

Tot zover de stand van zaken.

Met hartelijke groet,

Tineke Geurs (NHV)
Danny Verbunt (NHV)
Meta Peek (RONT)
Margreet Groen (RONT)



GEZOCHT: VISITEURS

Visiteur, iets voor jou?  

Het is soms leuk om eens bij een ander in de keuken te mogen kijken. Als je 
hartfunctielaborant bent met enkele jaren werkervaring en lid van de beroepsvereniging 
NHV dan heb je die mogelijkheid. 

Ruim 20 collega’s zijn al actief als visiteur voor de NHV. 
Samen met de commissie kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie 
(NVVC) worden er jaarlijks 15 tot 20 hartfunctieafdelingen inclusief 
hartkatheterisatiekamer in het land gevisiteerd. 

Daarnaast is er jaarlijks een bijeenkomst / geaccrediteerde scholingsdag voor alle 
visiteurs in Utrecht. 

Hier worden de resultaten en ervaringen besproken en gedeeld van het afgelopen jaar. 
Ook is er een training en worden knelpunten of verbeteringen doorgesproken. Een 
informatieve en ook informele dag. De nascholingsdag wordt geaccrediteerd door de 
SBHFL. Vind jij goede kwaliteit op de hartfunctieafdelingen ook heel belangrijk en wil je 
daar een steentje aan bijdragen? Reiskosten worden vergoed en u ontvangt voor de 
visitatie een goede dagvergoeding.  

Lijkt jou het visiteren naast leuk ook leerzaam, meld je dan aan via het mailadres van de 
visitatiecommissie van de NHV: nhvvisit@gmail.com  

Voor informatie kun je je richten tot Jolanda van Dijk van de visitatiecommissie, zij 
begeleidt de nieuwe visiteurs, ze is bereikbaar via het hierboven vermelde mailadres. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de visitatiecommissie  
Theo Voskuil, voorzitter  



LID VAN HET JAAR

Wie wordt het “NHV lid van het jaar 2019“?

Beste leden, 

Op zaterdag 16 maart 2019 tijdens het NHV congres te Amersfoort, wordt het 
“NHV lid van het jaar 2019” bekend gemaakt.

Welk NHV lid verdient volgens jou deze titel? Ken je zo iemand?
Aarzel dan niet en nomineer betrokkene voor het “NHV lid van het jaar 2019”.
Tipje van de sluier: het wordt een speciale uitreiking.

Mail onderstaande gegevens voor 14 februari 2019 naar: 
info@hartfunctievereniging.nl
• Uw naam:
• E-mailadres:
• Naam van de genomineerde:
• Werkzaam als:
• Ziekenhuis:
• Waarom als NHV lid van het jaar benoemen .................
 
Succes en dank voor je nominatie!!!

NHV bestuur



JUBILEUM ACTIE 

Maak gebruik van de speciale Jubileum actie!

Onder het mom van ‘samen staan we sterk’, hebben we een mooie Winteractie om 
nieuwe leden te werven.

Als je in de periode vanaf nu tot en met 15 maart 2019, een nieuw lid aanmeldt, 
dan ontvang je een cadeaubon ter waarde van € 15,00. 

Stuur hiervoor een e-mail naar info@hartfunctievereniging.nl met jouw naam en 
de naam van degene die je lid maakt. Ook je collega die lid wordt ontvangt in dat 
geval de jubileum cadeaubon en een leuke attentie bij het afsluiten van een NHV 
lidmaatschap.

Aanmelden voor een lidmaatschap kan via de website 
www.hartfunctievereniging.nl 

• Een NHV lidmaatschap brengt vele voordelen met zich mee, zoals de NHV welke 
is aangesloten bij de vakbond NU’91 en daarmee indirect partner bij CAO-onder-
handelingen

• De NHV blijft ook in 2019 volop in beweging, er lopen veel projecten: denk maar 
aan het normenkaderdocument voor hartfunctieafdelingen, het nieuwe beroeps- 
en competentieprofi el met de verschillende uitstromen. De nieuwe ontwikkelingen 
van het onderbrengen van de hartfunctieopleiding bij het College Zorg Opleidingen 
(CZO). De NHV is hierbij nauw betrokken, en wij houden jullie hiervan op de hoogte.

• De visitatiecommissie is het huidige visitatie proces aan het digitaliseren, zodat 
de visiteurs tijdens de kwaliteitsvisitaties van de hartfunctieafdelingen, niet meer 
met papieren documenten hoeven te werken, maar alles digitaal.



SPONSOREN

Het NHV Jubileum congres 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door de 
volgende sponsoren:

 



info@hartfunctievereniging.nl  
www.hartfunctievereniging.nl 

Congressecretariaat:  
Roijé Congressen 
Keizersgracht 268  
1016 EV Amsterdam  
t 020-3300941 
info@roijecongressen.com  
www.roijecongressen.com

Bestuur:  
Danny Verbunt; voorzitter  
Tineke Geurs; vice-voorzitter en penningmeester  
Joppe van der Linde; secretaris  
 
Congrescommissie:  
Alexander van der Tuuk en Joppe van der Linde


