Uitnodiging
TCOI ECG cursus 2022
Door: H. Droste, H. Idzerda, A. Slootweg, M. Basalus en R. Nijhuis

Ondersteuning door:

Sponsoren:

ECG cursus
Voor huisartsen (i.o.), arts-assistenten interne geneeskunde en SEH, verpleegkundig
specialisten en Physician Assistants.
- Zesmaal per jaar twee uren gevorderde ECG cursus;
- +/- 20 cursisten per groep (2 groepen) en 2 cardiologen aanwezig;
- Inclusief Expertcollege E-learning & bijbehorend boek; t.b.v. de basiscursus ECG lezen
- 18 accreditatiepunten (12 accreditatiepunten + 6 ABAN accreditatiepunten van
Expertcollege). Er zal accreditatie worden aangevraagd voor huisartsen (cluster 1) en
verpleegkundig specialisten (V&VN);
- Kosten: slechts € 150,- per deelnemer;
- Gemiste blokken kunnen kosteloos het jaar erop worden ingehaald. Deelnemers die
in 2022 blokken hebben gemist worden uitgenodigd dit in 2023 in te halen.

Blokken
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ECG Morfologie (& vragen n.a.v. de Expert College E-learning)
ACS/ STT analyse
Supraventriculaire ritmestoornissen & AF
Ventriculaire Ritmestoornissen
Bradycardie & geleidingstoornissen (& rest. vragen TCOI ECG’s)
ECG Casuïstiek & toets (certificaat)

Data
Tijdstippen: groep 1: 16:00u – 18:00u en/ of groep 2 18:30u – 20:30u. Inclusief diner/ live
ECG beoordeling voor beide groepen van 18:00u tot 18:30u.
Woensdag 9 maart
Woensdag 6 april
Woensdag 20 april
Woensdag 18 mei
Woensdag 15 juni
Woensdag 6 juli

Blok 1 van 16:00u tot 18:00u en/of blok 1 van 18:30 tot 20:30u
Blok 2 van 16:00u tot 18:00u en/of blok 2 van 18:30 tot 20:30u
Blok 3 van 16:00u tot 18:00u en/of blok 3 van 18:30 tot 20:30u
Blok 4 van 16:00u tot 18:00u en/of blok 4 van 18:30 tot 20:30u
Blok 5 van 16:00u tot 18:00u en/of blok 5 van 18:30 tot 20:30u
Blok 6 van 16:00u tot 18:00u en/of blok 6 van 18:30 tot 20:30u

Graag bij aanmelding aangeven op welke tijdstip u blok 1 tot en met 6 wilt volgen. Het diner voor
beide groepen is van 18:00u tot 18:30u.

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

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
Shared Care Bijeenkomst: Atriumfibrilleren
Regionale refereeravonden Twente-Achterhoek (5 avonden)
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