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60 jaar brady pacing: reminder 
 
De eerste pacemaker werd geïmplanteerd op woensdag 8 oktober 1958. 
Deze pacemaker was geconstrueerd door Rune Elmquist (fa. Elema, Solna, 
Zweden) en werd bij Arne Larsson geïmplanteerd door dokter Åke 
Senning. Ter herinnering aan dit heuglijke feit organiseren de Netherlands 
Heart Rhythm Association (NHRA) en de Vereniging van Invasief 
Technische Hartstimulatie Specialisten (VITHaS) gezamenlijk een 
wetenschappelijk congres op het thema ‘Zestig jaar Brady Pacing’. Tijdens 
dit congres ontmoeten bewezen en aanstormende talenten elkaar om stil te 
staan bij het gegeven dat het 60 jaar geleden is dat de eerste pacemaker bij 
een mens werd geïmplanteerd. Gesproken mag worden over een unieke 
gelegenheid waarbij cardiologen en technici hun collega’s uit de begintijd nog eens kunnen ontmoeten. 
 
Het congres vindt plaats op zondag 7 en maandag 8 oktober 2018 in het Van der Valk hotel in Eindhoven en is 
gewaardeerd met 7 en 8 accreditatiepunten door respectievelijk NVVC (cardiologen) en SBHFL (technisch 
hartstimulatiespecialisten). Het heeft op wetenschappelijk gebied veel te bieden, maar ook aan een feestelijke 
aankleding is gedacht, en dat met name op de zondag.  
 
De zondagmiddag en –avond zijn bestemd voor lezingen (o.a. van professor dr. Norbert van Hemel en dr. Berry 
van Gelder) die beiden terugblikken op het verleden (PAST) gevolgd door een feestelijk diner waarbij de sfeer van 
de vijftiger jaren van de vorige eeuw wordt teruggeroepen en dat wordt afgesloten met een daverend feest. 
 
De maandag is gereserveerd voor een intensief wetenschappelijk programma geïnspireerd door de thema’s 
PRESENT, FUTURE en PACEMAKER SYSTEM DESIGN.  
 
Leden van de VITHaS en leden van de NVVC die zich bezig houden met CIED implantaties kunnen zich voor het 
congres inschrijven. Door vereffeningsgelden van de Nederlandse Werkgroep Hartstimulatie en financiële 
bijdragen van Abbott, Biotronik, Boston Scientific, Medtronic en MicroPort zijn de deelnamekosten minimaal 
gebleven. Het inschrijfgeld voor deelname aan zowel het wetenschappelijk programma als het feestelijk 
programma inclusief drank, maaltijden en overnachting bedraagt tot 1 september € 50. Voor het totale programma 
is een gelimiteerd aantal van 150 plaatsen beschikbaar. Het is daarnaast ook mogelijk alleen voor het programma 
op de maandag in te schrijven. Hiervoor zijn meer plaatsen beschikbaar en er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
De inschrijving vindt plaats door gebruik te maken van deze link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0Z_EbNbU1Zd1BBDo3e9A5fLvlwgUK-Wz3fhf2CdyDgqMEkA/viewform. 
De inschrijving is pas voltooid nadat de deelnamekosten zijn overgemaakt. Dit wordt bevestigd middels een e-
mail. Na 1 september 2018 wordt het inschrijfgeld voor deelname aan het volledige programma verhoogd naar € 
150, vooropgesteld dat er dan nog plaatsen beschikbaar zijn. Tot 15 september worden reeds betaalde 
inschrijfgelden geretourneerd wanneer de organisatie schriftelijk bericht van verhindering ontvangt. 
 

Programmacommissie 60 jaar Brady Pacing 
 

NHRA 
Dr. Peter-Paul Delnoy, dr. Justin Luermans en dr. Anton Tuinenburg 

 
VITHaS 

Leendert van den Beukel, dr. Ad Maas, Alia van de Sande en René de Wit  
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Programma Congres 60 jaar brady pacing 
 
Zondag 7 oktober 
 
Gangmakersessie ! PAST " 
Voorzitter: dr. R. (Rob) van Mechelen 
 
16:30u Woord van welkom, opening en inleiding 
16:45u De toepassing van artificiële hartstimulatie in Nederland: van toen tot nu.  

Prof. Dr. N.M. (Norbert) van Hemel 
17:30u Een kleine geschiedenis van hartgangmakers, pacemakers, ICD’s en CIED’s in Nederland 

Dr. L.M. (Berry) van Gelder 
18:15u Evaluatie en afsluiting 
 
19:00u Feestelijk diner met een knipoog naar de jaren vijftig en zestig m.m.v. The Grand Affair 
22:00u Feest met The Grand Affair 
 
Maandag 8 oktober 
 
Ontnuchteringssessie ! PRESENT " 
Voorzitters: Dr.	J.G.L.M.	(Justin)	Luermans	en	dr.	P.P.H.M.	(Peter	Paul)	Delnoy 
 
08:30u Optimal pacing sites - Prof. Dr F.W. (Frits) Prinzen 
09:00u Chronic Lead problems: Pretimely detoriation and advisories - Dr M. (Mathias) Meine 
09:30u	 CRT	pacing	-	Dr.	W.	(Wilfried)	Mullens	
	
Droomsessie	! FUTURE " 
Voorzitters:	Dr.	J.G.L.M.	(Justin)	Luermans	en	dr.	P.P.H.M.	(Peter	Paul)	Delnoy 
 
10:30u Leadless pacing - Dr. R.E. (Reinoud) Knops 
11:00u Over de zin en onzin van algoritmes - Dr. D.J.W. (Dave) van Kraaij 
11:30u De biologische pacemaker Dr. G.J.J. (Geert) Boink 
 
12:00u Lunch met life cooking en mini-expositie 60 jaar Brady Pacing 
 
Sessie achter de schermen ! PACEMAKER SYSTEM DESIGN " 
Voorzitters:	Dr.	A.E.	(Anton)	Tuinenburg	en	dr.	A.H.	(Alexander)	Maass 
 
13:00u Pacemaker & EMI (Abbott) 
13:20u Lead construction (Biotronik) 
13:40u Battery & power consumption (Boston Scientific) 
14:00u Sensors (MicroPort) 
14:20u Remote Patient Management (Medtronic) 
14:40u Synopsis - Dr.	A.E.	(Anton)	Tuinenburg	en	dr.	A.H.	(Alexander)	Maass 
 
Koffiedik sessie ! BEYOND THE FUTURE " 
Voorzitters:	Dr.	A.E.	(Anton)	Tuinenburg	en	dr.	A.H.	(Alexander)	Maass 
 
15:30u To	Pace	or	not	to	Pace:	That’s	no	Question	- Prof. Dr. C.C. (Carel) de Cock	
16:15u	 Sluiting	-	Dr.	A.E.	(Anton)	Tuinenburg 


