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Inleiding 
Kinderartsen met kindercardiologische expertise (cardex) doorlopen een (minimaal) eenjarige 
opleiding in een academisch kinderhartcentrum (KHC). Erkenning als cardex wordt verleend door het 
hoofd/opleider van het desbetreffende KHC en wordt doorgegeven aan de Commissie Opleiding en 
Accreditatie (COA) van de sectie kindercardiologie. Deze COA houdt een lijst van cardexen bij. 
 
Opleiding 
Focus ligt op kennisnemen van kindercardiologische problemen en beheersen van essentiële 
basisvaardigheden nodig voor het analyseren van deze problemen. 

 1 jaar (of langer, indien niet aan vereiste aantallen voldaan), waarin 
o minimaal 500 poliklinische patiënten, waaronder minimaal 100 patiënten met 

ritmeproblemen (inclusief beoordelen Holter). Patiënten worden volledig afgehandeld, 
inclusief presentaties in besprekingen. 

o minimaal 500 echocardiografieën 
o 3 maanden supervisie klinische patiënten 

 
Verplichte cursussen: 

 Cardiac morphology (bijvoorbeeld Leiden of Londen) 

 Echocardiography (bijvoorbeeld AEPC cursus, bij voorkeur na enige maanden ervaring) 

 Ritmecursus (bij voorkeur van AEPC) 
 

Aanbevolen: 

 Cardiology in the Young congres of vergelijkbaar internationaal congres 

 AEPC 
 

Werkvorm: 
Om als cardex te kunnen functioneren zijn de volgende omstandigheden noodzakelijk: 

 Regelmatig overleg met regionaal KHC (bij voorkeur eens per maand, minimaal 6 maal per 
jaar) 

 In eigen praktijk aanspreekpunt binnen de algemene kindergeneeskunde voor 
kindercardiologische problemen 

 In eigen praktijk aanspreekpunt vanuit KHC voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen 

 Wekelijks bijhouden van expertise d.m.v.: 
- 1 spreekuur per week met kindercardiologische problemen 
- 1 dagdeel per week echocardiografie 

 
Herregistratie 
Voor de 5-jaarlijkse herregistratie moet een kinderarts-cardex aan kunnen tonen dat de volgende 
activiteiten de afgelopen 5 jaar zijn uitgevoerd: 

 Tenminste 1 kindercardiologisch spreekuur per week 

 Minimaal 100 echo's per jaar  

 Tenminste 6 maal per jaar structureel overleg in een KHC  

 Tenminste 6 dagdelen  per jaar gemeenschappelijk spreekuur op locatie met kindercardioloog 
of 6 dagdelen actief meelopen in KHC  

 Tenminste 10 door COA geaccrediteerde bijscholingspunten per jaar  
 
Iedere 5 jaar zal de kinderarts-cardex een herregistratieformulier ontvangen. Dit formulier dient 
ingevuld te worden en vergezeld van een verklaring van het hoofd van het kinderhartcentrum en een 
uitdraai van GAIA ingediend te worden bij de secretaris van de COA. 
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