
  
 

Cursus ECG Basis 
Opzet en leerdoelen 
 
Een elektrocardiogram of ECG is een registratie van de elektrische activiteit van de 
hartspier. Het apparaat waarmee dit gemeten wordt heet een elektrocardiograaf. 
Maar, hoe wordt een goede ECG gemaakt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het doel van de cursus ECG Basis is het opdoen van basisvaardigheden voor het doen van hartfunctieonderzoek 
op individueel niveau waarbij een vergelijking wordt gemaakt met referentiewaarden. 
 Wat kunt u na het volgen van de cursus? 

 U bent in staat ECG-apparatuur te bedienen en de werking ervan te begrijpen 
 U leert op de juiste manier een ECG af te nemen 
 U kunt externe storingen herkennen en weet hoe te handelen als een externe storing zich voordoet 

 Trainingswijze 
Tijdens deze cursus komen eerst de theorie en de basisbeginselen aan bod. Daarnaast worden er in kleine 
groepen opdrachten uitgevoerd en wordt er geoefend met het afnemen van ECG-opnamen. 
  
 ‘Het is zeker een cursus waar ik in de praktijk wat aan heb. Heeft mij denk ik meer vertrouwen gegeven in het 
maken van ECG’s’ | ‘De docent heeft de leerstof met heel veel passie aan ons doorgegeven’ | Cursisten 2015 
 



  
 

Inhoud van de training | Theorie 
 Anatomie hart 
 Hartspier en skeletspierweefsel 
 Impulsvorming en – geleiding 
 Standaard ECG-afleidingen 
 Eisen gesteld aan ECG opnamen 
 Kenmerken normaal ECG 
 Onderkennen van afwijkende ECG ritmen 
 Externe storingen in het ECG en preventief/correctief handelen bij ECG opnamen 

 
Inhoud van de training | Praktijk 

 Oefenen in het juist afnemen van een ECG-meting 
 Oefenen in het plaatsen van elektroden 
 Oefenen in het herkennen en opheffen van storingen 
 Oefenen in het leren lezen van ECG stroken 
 Bespreken van eigen ingebrachte ECG stroken 

 
Accreditatie 
De cursus ECG Basis is geaccrediteerd door: 

 Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) met 6 punten. 
 
Voor wie geschikt 
De cursus ECG Basis is geschikt voor iedereen die met een ECG apparaat gaat werken en/of reeds met een ECG 
apparaat werkt en zijn of haar kennis wil uitbreiden. Kennisniveau: MBO Gezondheidszorg. 
 
Over de trainer 
De cursus wordt geleid door dhr  Jilles Koedoot, oud-hartfunctielaborant. Dhr. Koedoot heeft jarenlang gewerkt 
als hartfunctielaborant. Zijn ervaring in de wereld van ECG-apparatuur staat garant voor een deskundige training. 
 
Praktische opleidingsinformatie 
De cursustijden zijn van 09.00 uur tot 16.30 uur. De ontvangst voor deze cursus is vanaf 08.30 uur. 
Deze cursus vindt plaats in Ede of op onze locatie in Amsterdam. 
Het minimale aantal deelnemers voor deze cursus is 8 personen. 
De actuele kosten en data voor de cursus vindt u op onze website www.procarebv.nl onder het kopje support. 
 
Verdere gegevens 
Meer informatie kunt u opvragen via cursussen@procarebv.nl of 050 5715074.  


