Acute Hartdood in de Klinische Pathologie
1 en 2 februari 2018
Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Afdeling Pathologie

www.cardiovasculaire-pathologie.nl

Inleiding
Acute hartdood, het plotselinge en onverwachte en op natuurlijke wijze overlijden van een van
tevoren gezond persoon aan een hartafwijking, is feitelijk altijd een zeer dramatische gebeurtenis.
Circa 20 % van de Nederlandse populatie overlijdt onder het beeld van acute hartdood, en vaker dan
bij enige andere is de dood het eerste symptoom van het slachtoffer. Zowel klinisch als forensisch
pathologen worden hier regelmatig mee geconfronteerd in het postmortaal diagnostisch onderzoek
Dit kan van groot belang zijn, met name voor familie onderzoek als er bijvoorbeeld premature
atherosclerose, of een erfelijke cardiomyopathie of aortaziekte of wordt gevonden. De doelstelling
van deze cursus sluit hier direct op aan: up to date inzicht verkrijgen in de pathologie van acute
hartdood, de klinische implicatie en genetische implicaties ervan, en het verrichten van een
adequate obductie bij de slachtoffers van acute hartdood. De hernieuwde en recent (2017)
gepubliceerde ‘Guidelines for autopsy investigation Sudden Cardiac Death’ van de Europese
Cardiovasculaire Pathologie vereniging (AECVP) worden hierbij als leidraad genomen. Sprekers met
expertise in de kliniek, pathologie en genetica van de acute hartdood zullen in lezingen en aan de
hand van casuïstiek dit inzichtelijk maken.
De cursuskosten bedragen € 450,00 voor specialisten en € 350,00 voor arts-assistenten-in opleiding,
inclusief koffie, thee, lunch en diner. Het aantal deelnemers is beperkt.
NVVP en NVVC accreditatie is aangevraagd.
Deelname
Opgave voor de cursus geschiedt via de website: www.cardiovasculaire-pathologie.nl
Registratie vindt plaats in volgorde van ontvangst van inschrijving met betaling op rekening
14ABNA0546937136, t.n.v. Stichting Kennisbevordering Pathologie AMC te Amsterdam, onder
vermelding van “Acute hartdood”.
Organisatie en inlichtingen
Allard van der Wal en Mat Daemen (AMC), Aryan Vink (UMCU)
Agnes Brunsveld, secretariaat afdeling Pathologie AMC,
Telefoon: 020-566 5635
e-mail: a.c.brunsveld@amc.nl

Acute Hartdood op volwassen leeftijd in de klinische en forensische
pathologie
Donderdag 1 februari 2018
09.00 - 09.30 Koffie en Registratie / Inschrijving
1. Inleiding
09.30 - 09.45 Welkom en inleiding cursus
09.45 - 10.15 Acute Hartdood in NL – een overzicht; Anneke Hendrix, Cardiologie UMCU

2. Myocarditis en Cardiomyopathie
10.15 - 11.00 Keynote lecture: ‘Pathology of Inherited Cardiomyopathies’ ;Mary Sheppard,
Pathology St Georges Hospital, London
11.00 - 11.30 Koffie / theepauze
11.30 - 12.00 Myocarditis en inflammatoire cardiomyopathie; Hans Niessen, Pathologie
VUMC
12.00 - 12.30 Acute Hartdood in Noord-Nederland: de Phospholamban (PLN)
Cardiomyopathie; Albert Suurmeijer, Pathologie UMCG / TBD
12.30 -13.00: Acute hartdood en ‘normaal hart”: ion kanaal mutaties - Hanno Tan,
Hartcentrum AMC
13.00 - 14.00 Lunch
3. Coronaire pathologie
14.00 - 14.30 Coronaire hartdood – oorzaken en mechanismen Allard van der Wal, AMC
14.30 - 15.00 Atherosclerose en hartdood: de acute plaque complicaties – Mat Daemen,
Pathologie AMC
15.00 - 15.30 Premature atherosclerose – TBD
15.30 - 16.00 Koffie / thee pauze
16.00 – 16.30 -genetische screening van erfelijke hartziekten: de praktijk Imke Christiaans,
Klinische Genetica AMC
16.30 – 17.30 Casuïstiek: wat is de diagnose?; assistenten Pathologie AMC/UMCU
19.00 Receptie en diner in “De Waag”

Vrijdag 2 februari 2018
4. Cardiovasculaire obductie
08.30 - 09.30 Protocol obductie acute hartdood AECVP 2017 Aryan Vink, Allard van der van
der Wal
09.30 – 10.00 Post mortem imaging of Sudden Cardiac Death Katarzyna Michaud, Legal
Medicine, Lausanne
10.00 – 10.30 Acute hartdood in de Sport Nicole Panhuyzen – Goedkoop, Hartcentrum AMC
10.30 - 11.00 Koffie / thee pauze
11.00 - 11.30 Aorta, Aorta dissectie en Acute dood ; TBD
5. Cardiovasculaire obductie II
11.30 - 12.00 moleculaire obductie, nu en in de toekomst Aryan Vink, UMCU
12.00 – 12.30 Aanvullende technieken bij obductie – Post mortale coronaire angiografie
en Nitro Blue Tetrazolium. Allard van der Wal
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 - 14.00 Acute hartdood in de Forensische Pathologie – Bela Kubat, Forensische
pathologie NFI/ MUMC
14.00 - 14.30 Toxicologisch onderzoek: wat, wanneer en hoe? TBD
14.30 - 15.30 Casuïstiek: wat is de diagnose van der Wal / Vink
15.30 - 16.00 Bijzondere doodsoorzaken: het rariteiten kabinet van Dr. Vink. Aryan Vink
16.00 – 16.30 Afsluiting Mat Daemen, Aryan Vink, Allard van der Wal

