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Beste collega‘s,

De rol van de genetica binnen de cardiologie 
wordt steeds groter en vereist daarom een goede 
samenwerking tussen cardiologen, klinische en 
moleculaire genetici. 

Tijdens de nascholingsavond ‘HCM in de dagelijkse prak-
tijk’ – interactieve regionale avonden – bespreken wij de rol van 
de cardiogenetica bij patiënten met hypertrofische cardiomyopathie. 
Hierbij wordt aandacht besteed aan het belang van goede fenotypering, inclusief  
verschillende beeldvormende technieken, en indicaties voor genetische diagnostiek. 

De klinisch geneticus geeft u handvatten voor het counselen van uw patiënten.  
Ook DNA-onderzoek en cardiologische screening van familieleden komt aan bod.

Deze succesvolle interactieve nascholing heeft in 2022 in meerdere regio’s plaats-
gevonden. Wegens het succes is er besloten om nog een nascholing te organiseren  
in Maastricht op 4 april a.s. onder leiding van dr. C. Knackstedt (cardioloog) en  
dr. A.T.J.M. Helderman-van den Enden (klinisch geneticus) uit het MUMC.

Zij kijken ernaar uit u te verwelkomen in Maastricht op 4 april 2023.

Met vriendelijke groet,

Michelle Michels 
Cardioloog, Erasmus MC

Paul van der Zwaag 
Klinisch geneticus, UMCG



Programma
17:30 Ontvangst met lichte maaltijd
18:30 Opening en uitleg van de avond
18:35  Diagnostiek, inclusief beeldvorming bij patiënten met hypertrofische 

cardiomyopathie. 
Theorie en illustratie aan de hand van (aangeleverde) casuïstiek.

19:50 Pauze
20:05  DNA Diagnostiek en familiescreening bij hypertrofische cardiomyopathie.  

Theorie en illustratie aan de hand van (aangeleverde) casuïstiek. 
21:25 Take home messages
21:30 Afsluiting met een drankje

Accreditatie wordt aangevraagd bij
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) 
Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)

U kunt zich kosteloos registreren op de registratiepagina van 
Two Hands Events. Klik hiervoor op de button, of ga naar 
www.twohandsevents.nl
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Datum Locatie Sprekers

Dinsdag  
4 april 2023

Crown Plaza Maastricht
Ruiterij 1
6221 EW  Maastricht

Dr. C. Knackstedt 
cardioloog, MUMC 
Dr. A.T.J.M. Helderman-van den Enden  
klinisch geneticus, MUMC

Klik hier  
voor  

registratie  
en meer  

informatie

https://www.twohands-events.nl/congres/regionale-nascholing-hcm

