
Basiscursus Ergometrie 

Voor wie: 
Deze cursus richt zich op mensen die ergometrie testen doen bij cardiologische 
patiënten. Zeer geschikt voor beginnende laboranten, maar ook voor de meer 
ervaren laborant die de stof wil opfrissen.  

Door wie:  Deze cursus wordt door 2 docenten gegeven: J. Koster en J. Haaksma. 

 
Wat wordt bekend verondersteld: Het betreft een cursus op HBO niveau. 
Deze cursus gaat er van uit dat u een basale ECG kennis hebt en een basale kennis 
van de menselijke anatomie. Op het gebied van ECG’s wordt er niet verwacht dat u 
een ECG kunt beoordelen, maar wel dat u weet wat een QRS complex is. Een 
basaal boek is “snelle interpretaties van het ECG”van Dale Dubin (Nederlandstalig) 
ISBN nummer: 9789035219014. Wilt u zich meer in detail voorbereiden op deze 
cursus dan kunt u dit doen door eens een kijkje te nemen in de  richtlijnen voor 
ergometrie zoals deze zijn uitgegeven door de American Heart Association. In dit 
document wordt zeer gedetailleerd ingegaan op een groot aantal aspecten van de 
inspanningstest.  
 
Inhoud:  In de basiscursus Ergometrie behandelen we indicaties voor een test, 
maar ook juist die situaties waarin de test niet moet worden uitgevoerd: de contra-
indicaties. Anatomie van de spieren / inspanningsfysiologie komt een bod en de 
manier waarom een patiënt kan / moet worden getest: de inspanningsprotocollen. 
Verschillende ECG aspecten worden behandeld en aan de hand van casuïstiek 
worden voorbeelden getoond en wordt er geoefend. Globaal ziet de tijdsindeling van 
de dag er als volgt uit: 
 
Tot ziens op de cursus! 
 
Johan Koster en Jaap Haaksma 

www.hartfunctiebijscholing.nl  

Tijd Onderwerp 

09.00 - 09.15 Ontvangst met koffie  

09.15 - 10.00  Kaderstelling en inspanningsprotocollen 

10.00 - 10.15  Koffie 

10.15 - 12.00  De aanvraag: Indicaties en contra-indicaties 

12.00 - 12.45 Lunch  

12.45 - 14.30 Inspanningsfysiologie  

14.30 - 14.45  Thee 

14.45 - 16.15 Het ECG  & rapportage 


