Cursus ECG Interpretatie
Opzet en leerdoelen

Een elektrocardiogram of ECG is een registratie van de elektrische activiteit van de

hartspier. U beheerst de basisvaardigheden voor het maken van een ECG. Maar, wat
kan er uit een ECG worden opgemaakt?

Het doel van deze cursus is het interpreteren van de hartfunctie op individueel niveau waarbij een vergelijking

wordt gemaakt met referentiewaarden. Om een ECG te “lezen” is kennis nodig van de anatomie en de fysiologie
van het hart. Om een ECG te interpreteren is het ook noodzakelijk om de opbouw en werking van het

geleidingsysteem te begrijpen. Daarom komen deze en andere aspecten in deze cursus aan de orde, met als doel
een normaal en afwijkend ECG te kunnen herkennen en beoordelen.
Wat kunt u na het volgen van de cursus?




U kunt ECG-stroken interpreteren

U bent in staat externe storingen te herkennen en weet hoe te handelen als een externe storing zich
voordoet

U herkent afwijkende ECG-opnamen en weet deze op de juiste manier te duiden

Trainingswijze

Tijdens deze cursus komt eerst de theorie aan bod. Daarnaast worden er in kleine groepen opdrachten
uitgevoerd en wordt er geoefend met het interpreteren van ECG-stroken.

Inhoud van de training


Anatomie hart, hartspier en skeletspierweefsel, impulsvorming en -geleiding (opfrissen kennis)



Algemeen bekende ECG-afleidingen








Elektrocardiogram in relatie tot hartcyclus
Criteria gesteld aan een ECG-opname

Oefenen in het herkennen van normaal ECG

Oefenen in het herkennen van externe storingen in het ECG
Oefenen in het herkennen van afwijkende ECG-vormen
Bespreken van eigen ingebrachte ECG stroken

Accreditatie

De cursus ECG Interpretatie is geaccrediteerd door:


Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten (NVLA) met 6 punten (aanvraag in behandeling).

Voor wie geschikt

Deze cursus is bedoeld voor iedere medische professional die de vaardigheid in het lezen van ECG’s wil

verbeteren. Kennisniveau: minimaal MBO Gezondheidszorg. U bent in staat ECG-apparatuur te bedienen en

begrijpt de werking ervan. Daarnaast kunt u op de juiste manier een ECG afnemen. Indien u niet over deze kennis
beschikt is onze cursus ECG Basis een goede voorbereiding hiervoor.
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 www.procarebv.nl onder het kopje support.
Verdere gegevens

Meer informatie kunt u opvragen via cursussen@procarebv.nl of 050 5715074.

