
 
  

Uitnodiging 22 juni 
TCOI shared care bijeenkomst Coronairlijden         

& Thoracale klachten bij vrouwen 
 

Door: drs. M. Krukerink, dr. L.M.A. Klieverik,  
dr. R.L.G. Nijhuis en dr. M. Basalus  

 
 

 
 
Sponsoren: 

       

       



 

Shared care bijeenkomst: Coronairlijden & Thoracale klachten bij vrouwen 

 
Shared care bijeenkomst: Coronairlijden & Thoracale klachten bij vrouwen 22 
juni 
 

Doelgroep 
 
Voor cardiologen, huisartsen (i.o.), arts-assistenten cardiologie, interne geneeskunde en 
SEH, verpleegkundig specialisten en Physician Assistants. 

- Maximaal aantal deelnemers 30-40; 
- Er zal accreditatie worden aangevraagd voor huisartsen (cluster 1) en verpleegkundig 

specialisten (V&VN); 
- Deelname is gratis. 

 

Leerdoelen 
 

- Herkennen van patiënten met verhoogde cardiovasculaire risico. Kennis verwerven 
over diagnostische trajecten bij vermoeden van coronairlijden en 
behandelmogelijkheden bij coronairlijden. 

- Inzicht krijgen in elkaars perspectief rond verwijzen en terugverwijzen. 
- Inzicht krijgen in elkaars diagnostische mogelijkheden en beperkingen. 
- Leren van elkaars ervaringen met cardiologische vraagstukken. 
- Inzicht krijgen in thoracale klachten bij vrouwen, risicofactoren, pathofysiologie en 

diagnostiek 

 

Programma 

1. 18:00 – 19:00u: Ontvangst met diner 

2. 19:00u: Welkom en introductie door dr. M. Basalus (cardioloog CARDION/ ZGT) 

3. 19:10u: Laatste inzichten cardiovasculaire preventie door drs. Krukerink (Huisarts, 
praktijk Krukerink & De Wolde) 

4. 19:40u: Diagnostiek coronairlijden, niet-invasief? Door dr. R.L.G. Nijhuis (cardioloog 
CARDION/ ZGT) 

5. 20:00u -20:10u: Pauze 

6. 20:10u – 21:15u: “Thoracale klachten bij vrouwen” door dr. L.M.A. Klieverik 
(cardioloog CARDION/ ZGT)  

7. 21:15u – 21:30: Discussie en vragen door dr. M. Basalus (cardioloog CARDION/ ZGT) 

8. 21:30u: Afsluiting  

 

Datum en tijdstip 
 
U kunt het programma volgen op woensdag 22 juni van 18:00u tot 21:30u. 



 

Shared care bijeenkomst: Coronairlijden & Thoracale klachten bij vrouwen 

 

Locatie 
 
De bijeenkomst vindt plaats in het Van der Valk Hotel Hengelo. 
 

Aanmelden 
 
Inschrijven kan via onze website https://mijntcoi.nl/ door in te loggen met uw MijnTCOI 
account. Heeft u nog geen account dan verzoeken wij u deze eenmalig aan te maken. Meer 
informatie over het onderwijs programma van 2022 vindt u ook op https://tcoi.nl.  
Vooraf aanmelden is vanwege het aantal beschikbare plekken verplicht. 

 

Over TCOI 

 
Het Twents Cardiologisch Onderwijs Instituut (TCOI) is een initiatief van de cardiologen van 
CARDION (www.cardion.nl) om kennis te delen en te ontwikkelen.  
 

TCOI biedt onderwijs aan o.m. huisartsen, arts-assistenten, allied professionals, 
functielaboranten, verpleegkundigen en andere cardiologen. Ons doel is om samen de best 
mogelijk cardiologische zorg te bieden in Twente en omgeving. Daarnaast stimuleert en 
faciliteert het TCOI wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan betere zorg voor onze 
patiënten. Dit doen we onder meer door samen te werken aan technologische innovaties en 
het slimmer organiseren van de zorg. 
 

TCOI zet zich in voor onderstaande jaarlijks terugkerende 
onderwijsprogramma’s: 
 

ECG cursus (6 avonden) 
ECS richtlijnen besprekingen (3 avonden) 
ACS Simulatietraining (3 avonden) 
Twente Echo Cursus & Cardio MRI cursus 
Shared Care bijeenkomst: Coronairlijden 
Shared Care bijeenkomst: Hartfalen (2 avonden) 
Shared Care Bijeenkomst: Atriumfibrilleren 
Regionale refereeravonden Twente-Achterhoek (5 avonden) 
 

https://www.hotelhengelo.nl/routebeschrijving/
https://mijntcoi.nl/
https://tcoi.nl/
http://www.cardion.nl/
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