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Voorwoord 
 
Voor u ligt het concept jaarplan van de Nederlandse Vereniging voor Hart- en 
Vaatverpleegkundigen (NVHVV) 2014. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 
18 december 2013 zal dit concept jaarplan met de leden worden besproken. De reacties van 
de leden worden in het concept jaarplan verwerkt, waarna het tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in het voorjaar van 2014 ter vaststelling aan de leden zal worden 
voorgelegd.  
 
 
Jeroen Hendriks 
Voorzitter NVHVV 
December 2013 
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Bestuur 
 
Verenigingsstructuur  
In onderstaand organigram wordt de verenigingsstructuur weergegeven.  
 
 

 

 
 
 
 

 

 
  

Adviseurs 
Nederlandse Hartstichting 
NVHVV leden, bijv. oud-
actieve leden 
Externe in te huren 
adviseurs, bijv. juridisch / 
financieel advies  

Subsidiegever 
Nederlandse Hartstichting 

Bestuur 
Dagelijks bestuur (DB) 
Voorzitter, vicevoorzitter,  penningmeester, 
genodigden afhankelijk van vergaderthema’s 
Vergaderfrequentie: 7 x per jaar 
 
Voltallig bestuur (VB) 
DB, voorzitters alle werkgroepen,  afgevaardigde 
Nederlandse Hartstichting en voorzitters clusters 
Vergaderfrequentie: 4 keer per jaar 

Werkgroepen 
 
Acute Cardiale Zorg 
Atriumfibrilleren  
Communicatie 
Congenitale Cardiologie 
Congressen 
Cordiaal 
Expertgroep Verpleegkundig     
             Specialisten 
Hartfalen 
Hartrevalidatie 
ICD Begeleiders & 
 Electrofysiologie 
Interventie Cardiologie 
Thoraxchirurgie 
Vasculaire Verpleegkunde 
Wetenschappelijk Onderzoek 
 
- Elke werkgroep heeft een 

voorzitter. 
- Gemiddeld aantal actieve 

leden per werkgroep is 7. 
- Gemiddelde 

vergaderfrequentie is 4 keer 
per jaar 

Cordiaal 
 
Redactie: 7 personen, 
waaronder 1 hoofdredacteur 
 
Uit elke werkgroep zit een 
vertegenwoordiger in de 
redactieraad. 
 
Vergaderfrequentie 
Redactie: 5 x per jaar 
 
Vergaderfrequentie 
Redactieraad: 1x per jaar 
 

 
   

Communicatie 
 
Webmaster 
Redactie 

. 

Congressen 
 
Uit elke werkgroep zit een 
vertegenwoordiger in de 
werkgroep Congressen 
met 1 neutrale voorzitter. 
 
Vergaderfrequentie  
afhankelijk van behoefte 
 

Externe partijen 
Stichting Venticare 
Congress Company 
HGVB, Bert Hoogeveen 
Maja Haanskorf 
Hogeschool van Utrecht 
Stichting September 
NU’91 
Xaurum (PE online) 
Polder Knowledge (website) 
Jisther Office Support 

 

 

Algemene Leden Vergadering (2 keer per jaar) 

 

Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen 
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De Algemene Ledenvergadering bestaat uit: 

• de leden 

• de ereleden 
 
Het bestuur bestaat uit: 

• het dagelijks bestuur:  
o voorzitter 
o vicevoorzitter / past chair 
o penningmeester 

• de voorzitters van de werkgroepen: 
o Acute Cardiale Zorg 
o Atriumfibrilleren 
o Communicatie 
o Congenitale Cardiologie 
o Congressen 
o Cordiaal 
o Expertgroep Verpleegkundig Specialisten 
o Hartfalen 
o Hartrevalidatie 
o ICD begeleiders en Elektrofysiologie 
o Interventiecardiologie 
o Thoraxchirurgie 
o Vasculaire Zorg 
o Wetenschappelijk Onderzoek 
 

• de afgevaardigden van: 
o de Nederlandse Hartstichting 

 
Het verenigingsbureau bestaat uit: 

• het verenigingssecretariaat 

• de financiële administratie 

• de ledenadministratie 

• beheer kwaliteitsregister 

• organisatie CNE’s 

• postadres 

• redactiesecretariaat 
 
 
Algemene Ledenvergaderingen 
Op 18 december zal de tweede Algemene Ledenvergadering van 2013 plaatsvinden. Het 
doel van deze tweede ALV is om het concept jaarplan van 2014 te bespreken, vervolgens de 
reacties van leden te verwerken en het concept jaarplan 2014 vast te stellen tijdens de 
eerste Algemene Ledenvergadering in 2014. De vereniging wil op deze wijze haar plannen 
bij de leden kenbaar maken en hiervoor draagvlak creëren.  
 

De missie van de NVHVV  

De NVHVV is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die beroepsmatig  
betrokken zijn  bij de cardiovasculaire zorg. De NVHVV heeft tot doel de kwaliteit van zorg 
voor patiënten met een cardiovasculaire aandoening te bewaken, bevorderen en te 
ontwikkelen. 
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De visie van de NVHVV  

De NVHVV wil haar doelstellingen bereiken door deskundigheid bevorderende activiteiten te 
organiseren voor zorgprofessionals en streeft via de principes van evidence based practice 
mede richting te geven aan een goed gecoördineerde zorg. 
De statutaire doelstelling luidt: de vereniging heeft ten doel de ontwikkeling van de 
cardiovasculaire zorg in de ruimste zin en de behartiging van de belangen van haar leden. 
 
De NVHVV tracht dit doel te bereiken door onder meer: 

• het bevorderen van de kennis en kunde van de leden door het organiseren van symposia 
en na- en bijscholingen over aspecten en ontwikkelingen van de cardiovasculaire zorg, 
publicaties in vakbladen en/of het periodiek van de vereniging, het stimuleren van 
congresbezoeken in binnen- en buitenland en het verstrekken van informatie; 

• het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening aan hart- en vaatpatiënten; 

• het vaststellen van kwaliteits- en opleidingseisen; 

• het onderzoeken van mogelijkheden voor het vaststellen van nadere specialisaties op het 
gebied van de cardiovasculaire zorg; 

• het (doen) verrichten van wetenschappelijk onderzoek; 

• het op grond van de wettelijke regels aanhouden van een register voor de inschrijving 
van degenen die voldoen aan de door de wet en de vereniging ter zake gestelde eisen 
voor het zijn van specialist op het gebied van de cardiovasculaire zorg. 

 
Deze doelstellingen zal de NVHVV in 2014 nastreven door middel van de volgende 

activiteiten. 

 

 

Het NVHVV Bureau 
Het NVHVV Bureau heeft wederom dit jaar het volledige verenigingssecretariaat gevoerd. 
Hieronder valt de financiële administratie, de ledenadministratie, het redactiesecretariaat, de 
contributie-inning en de postbusfunctie. In december 2013 nam Mechtild Stavenuiter, na ruim 
10 jaar het NVHVV bureau gerund te hebben afscheid. Vanaf 1 januari 2014 neemt Greetje 
van der Molen deze taken over.  
 
 
Financieel beleid 
De NVHVV ontvangt subsidie van de Nederlandse Hartstichting. De vereniging heeft een 
inspanningsverplichting ten opzichte van de Nederlandse Hartstichting om de financiële 
afhankelijkheid te verminderen. Naar aanleiding van het jaarlijks evaluatiegesprek met de 
NHS is voor de komende jaren een afbouwschema vastgesteld. De NVHVV heeft de 
toezegging vanaf 2010 jaarlijks een vast subsidiebedrag van de NHS te ontvangen.  
Voor de overige financiën streeft de NVHVV ernaar  inkomsten te werven door o.a.:  

• Subsidies te verkrijgen bij andere organisaties; 

• Partnerships aan te gaan met andere organisaties die gelieerd zijn aan de cardio 
vasculaire zorg; 

• Sponsorgelden te verwerven. 

• Advertentiegelden (Cordiaal, elektronische nieuwsbrief en website) te verwerven. 
 
 
Vacatiegelden 
De vereniging is in de financiële positie om aan actieve werkgroepleden en bestuursleden 
een kleine vergoeding aan te bieden, als tegenprestatie voor het vele werk dat door de 
bestuursleden en actieve werkgroepleden wordt verzet. 
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Ledenwerving 
Het bestuur streeft ernaar dat zoveel mogelijk beroepsbeoefenaren in de cardio vasculaire 
zorg lid zullen worden van de vereniging. De vereniging zal daartoe in 2014 wederom 
proactief leden blijven werven tijdens congressen, na- en bijscholingen, via Cordiaal en 
andere bijeenkomsten.  
 
 
Post HBO opleiding  
In oktober 2005 is de post HBO opleiding Hart- en Vaatverpleegkundige gestart aan de 
Hogeschool Utrecht. De samenwerking tussen de NVHVV en de Hogeschool Utrecht zal in 
2014 worden gecontinueerd. Gezien de veranderingen in de zorg welke ook hun doorslag 
vinden in het onderwijs zal in 2014 het beroepsdeelprofiel Hart-vaat verpleegkundige herzien 
en bijgesteld worden. 
 
 
Na en bijscholingscursussen CNE (Continuing Nursing Education) 
Ook in 2014 zullen de na- en bijscholingscursussen CNE worden georganiseerd door de 
diverse  werkgroepen. De belangrijkste doelstelling van deze bijscholing is deskundigheids-
bevordering van verpleegkundigen ten aanzien van algemene en actuele medische thema's 
en de verpleegkundige implicaties daarvan in de zorg. Om het voor zoveel mogelijk leden 
aantrekkelijk te maken wordt in 2014 het aanbod in een nieuw format aangeboden. Bij een 
aantal CNE dagen zullen één of meer werkgroepen op dezelfde dag parallel programma’s 
aanbieden. Dit betekent dat leden veelal hun eigen programma voor die dag kunnen 
samenstellen door zelf een ochtend- en middagprogramma te kiezen. De evaluaties moeten 
uitwijzen of een dergelijk aanbod gewaardeerd wordt.  
 
 
Kwaliteitsregister 
Het Kwaliteitsregister van de NVHVV is gericht op cardiovasculair verpleegkundigen in het 
algemeen en daaraan gelieerde functies zoals hartfunctielaboranten, cathlab-medewerkers, 
interventiemedewerkers e.d. die geen BIG-registratie hebben. Registratie wordt beschouwd 
als een instrument om de deskundigheid en de kwaliteit van het verpleegkundig handelen te 
bewaken. Om ingeschreven te worden in het kwaliteitsregister, moet een verpleegkundige en 
gelieerde medewerkers voldoen aan bepaalde kwaliteitsstandaarden. Dit biedt derden een 
basisgarantie voor wat betreft de deskundigheid en de kwaliteit van de ingeschrevenen. 
Daarnaast is registratie ook een instrument om de deskundigheid van cardiovasculair 
verpleegkundigen en gelieerde medewerkers te verhogen en daarmee de kwaliteit van het 
verpleegkundig handelen te bevorderen. De Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat 
Verpleegkundigen (NVHVV) voelt zich hier als beroepsorganisatie verantwoordelijk voor en 
heeft daarom het NVHVV-kwaliteitsregister ontwikkeld. Dit register zal de verdere 
professionalisering van hart- en vaatverpleegkundigen bevorderen door hun werkervaring en 
scholing te waarderen via de registratie. Het is de verantwoordelijkheid van de 
geregistreerde te zorgen over voldoende beroeps- en scholingsactiviteiten te beschikken om 
te voldoen aan de kwaliteitsstandaard van het register. 
 
 
Cordiaal 
Net als in de afgelopen jaren zijn voor 2014 vijf uitgaven van het vakblad van de NVHVV 
gepland. Het contract met de heer Hoogeveen, grafisch vormgever en fotograaf zal voor 
2014 worden verlengd. Hij zal het tijdschrift vormgeven, vervaardigen en verzenden. 
Mevrouw Haanskorf, eindredacteur, redigeert de artikelen en bewaakt de tijdsplanning. Ook 
zij zal haar werkzaamheden in 2014 voortzetten. 
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Website 
De website zal in 2014 wederom worden onderhouden door de webmaster, de heer 
T. Hermans. Hij is voorzitter van de werkgroep Communicatie. Met het in gebruik nemen van 
de nieuwe NVHVV website medio september 2013 is de lang gekoesterde wens in vervulling 
gegaan dat leden hun n.a.w.-gegevens kunnen inzien en wijzigen en zelf hun wachtwoord 
kunnen instellen. De website zal in 2014 verder worden geprofessionaliseerd en ingevuld. 
 
 
Venticare en CarVasZ 
De NVHVV kent een blijvende samenwerking met Stichting Venticare, waarbij de NVHVV op 
beide congresdagen ruimte krijgt voor presentaties over de cardiovasculaire zorg in de acute 
fase. Op deze wijze sluit de NVHVV goed aan bij de doelstelling van Venticare, namelijk om 
‘hét congres voor de acute zorg’ te zijn.  
In 2014 zal Venticare plaatsvinden op 15 en 16 mei in de Jaarbeurs te Utrecht. De NVHVV 
zal voor 16 mei een programma verzorgen. De congresorganisatie is verder volledig in 
handen van Stichting Venticare. Zie ook www.venticare.nl. 
 
CarVasZ, hét congres voor de Cardio Vasculaire Zorg zal op 21 november 2014 
plaatsvinden. Het thema is  “Snel, sneller, snelst. Complexe zorg in de hoogste versnelling”. 
Kenmerkend voor het CarVasZ congres is dat de cardio vasculaire zorg in de volle breedte 
aan bod komt via een groot aantal parallelsessies. Zie ook www.carvasz.nl. CarVasZ in 2014 
zal plaatsvinden in de Reehorst in Ede. De samenwerking met congresorganisatie Congress 
Company uit ’s-Hertogenbosch zal voor 2014 worden gecontinueerd. 
 
 
Projecten 
Het Dagelijks Bestuur wil de NVHVV-gelden goed besteden. Zij nodigt daarvoor de 
werkgroepen uit om projectvoorstellen in te dienen. Het is de bedoeling dat dit een 
doorlopend proces is. De criteria zijn onder andere dat projectvoorstellen breed gedragen 
worden, ten goede komen aan een grote groep hart- en vaatverpleegkundigen en de 
kwaliteit van zorg verbeteren. Het format om een projectvoorstel in te dienen en de 
beoordelingscriteria zijn verkrijgbaar bij het bureau van de NVHVV. 
 
 
CC-opleiding 
De NVHVV is met twee leden vertegenwoordigd in de opleidingscommissie van de cardiac 
care verpleegkundige van het College Zorg. De Opleidingscommissie CC-verpleegkundige 
toetst de erkenningsaanvragen van de ziekenhuizen en opleidingsinstituten.  
 
 
Samenwerking met de NVVC 
De NVHVV en NVVC (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie) zijn vanaf 2013 een 
samenwerkingsverband aangegaan met als doel de cardiovasculaire zorg te optimaliseren 
en efficiënt gebruik te maken van elkaars expertise en middelen. Beide organisaties zullen 
als zelfstandige organisaties blijven bestaan en zullen afstemming zoeken op onderwerpen 
als congressen, scholing en nascholing, lidmaatschapsvoordelen van leden bij dubbel 
lidmaatschap, delen van informatie uit het eigen netwerk etc. Op bestuurlijk niveau 
vergaderen beide partijen 4x per jaar gezamenlijk. 
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Nationale contacten 
De NVHVV ziet zowel strategische als praktische voordelen in een structurele samenwerking 
met andere beroepsorganisaties van verpleegkundigen en verwante medisch specialisten, 
alsmede met organisaties, die actief zijn in, dan wel gelieerd zijn aan de cardio vasculaire 
zorg. 
 
 

SBHFL (stichting beroepsopleidingen hartfunctie laboranten) 
In 2014 zullen de NVHVV en de SBHFL verder bekijken of de opleiding tot interventie 
medewerker ook in gezamenlijkheid opgezet zal kunnen worden. 
 
 
Nederlandse Hartstichting 
Jaarlijks vindt er overleg plaats met de Nederlandse Hartstichting (NHS) ter evaluatie en 
bespreking van de plannen en raakvlakken. De NHS was lovend over de professionele 
aanpak van de NVHVV. De vorderingen van de activiteiten zullen ook in 2014 worden 
besproken. 
 
 
NU’91 
Per 1 januari 2011 is er tussen de NVHVV en NU’91 een samenwerkingsverband. De 
samenwerking met NU’91 biedt de NVHVV en haar leden een aantal voordelen. De NVHVV 
zal via NU’91 vertegenwoordigd zijn bij de onderhandelingen van collectieve 
arbeidsovereenkomsten in de zin van de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst. Beide 
partijen beogen door gebruik te maken van hun wederzijdse expertise de 
beroepsinhoudelijke belangenbehartiging te optimaliseren. De leden van de NVHVV kunnen 
lid worden van NU’91 voor een gereduceerd tarief (het zogenaamde combilidmaatschap) van 
€ 6,50 (normaal € 12,75) per maand, NVHVV-leden die niet aangesloten zijn bij NU’91 
krijgen in acute situaties, wanneer het gaat om eenvoudige juridische adviezen, direct hulp 
van het serviceloket. Wanneer de vraag verder gaat dan acute situaties en er uitgebreidere 
juridische bijstand gewenst is, bijvoorbeeld via hun advocaat, dient men in elk geval combi-
lid te zijn of te worden. Combileden die overstappen van een andere vakbond naar NU’91 
behouden de reeds opgebouwde rechten. Tenminste 2x per jaar zullen (een delegatie van) 
de leden van de NVHVV geconsulteerd worden over het arbeidsvoorwaardenbeleid. 
 
Binnen NU’91 werken de aangesloten beroepsorganisaties onder de naam Samenwerkende 
Beroeps Organisaties (SBO) samen op een aantal dossiers. Er is jaarlijks overleg over 
lopende zaken. 
 
 

V&VN 
Jaarlijks vindt er een oriënterend gesprek tussen beide partijen plaatsvinden elkaar te 
informeren over elkaars activiteiten. De samenwerking met beroepsverenigingen wel 
aangesloten bij de V&VN zal worden gecontinueerd. 
 
 
Stichting September 
Stichting September is een organisatie zonder winstoogmerk. De Stichting maakt 
zorgboeken over chronische aandoeningen. Deze boeken zijn bedoeld voor patiënten en hun 
naasten, die met een chronische aandoening leven. Hulpverleners kunnen deze boeken bij 
hun patiëntenvoorlichting gebruiken. De zorgboeken worden verkocht in alle openbare 
apotheken. Een aantal zorgverzekeraars bieden deze zorgboeken gratis aan hun leden aan. 
De NVHVV heeft in de afgelopen jaren Stichting September ondersteund bij het schrijven 
van zorgboeken voor patiënten en hun naasten en zal in 2014 deze samenwerking met 
Stichting September continueren. 
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Internationale contacten  
Naast nationale contacten ziet de NVHVV ook voordelen in internationale samenwerking. Op 
4 en 5 april 2014 zal het jaarlijkse voorjaarscongres “EuroHeartCare” van de European 
Society of Cardiology ( ESC ) council on Cardio Vascular Nursing plaatsvinden in Stavanger, 
Noorwegen. Het jaarlijkse ESC congres vindt plaats op 31 augustus t/m 3 september in 
Barcelona, Spanje. 
 
 
Bijna binnen al deze werkgroepen, heeft de NVHVV haar afgevaardigden. Zo zijn we 
vertegenwoordigd in UNITE, een groep van met name gepromoveerde cardiovasculaire 
verpleegkundigen die op Europees niveau zorgonderzoek beogen op te zetten. Dr T. 
Jaarsma is eindredacteur van het vakblad Cardiovascular Nursing, De voorzitter van de 
NVHVV is de  afgevaardigde in de National Society committee en tevens board member van 
de CCNAP op de post communicatie. 
 
De NVHVV stelt in 2014 een persoon in de gelegenheid om ESC voorjaarscongres te 
bezoeken. De criteria hiervoor zijn op te vragen bij het bureau van de NVHVV. 
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Werkgroep Acute Cardiale Zorg 
 

Doel van de werkgroep   
De uitgangspunten van de werkgroep zijn de doelstellingen van de NVHVV. Wij werken 
nauw samen met andere werkgroepen van de NVHVV en het bestuur waarbij wij aan onze 
doelen en activiteiten invulling geven. De werkgroep blijft alert op de professionalisering van 
de verpleegkundige werkzaam op het terrein van de acute cardiale zorg. De werkgroep 
levert een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering door middel van het organiseren van 
CNE’s (Continuing Nursing Education). Als onderdeel van de NVHVV zal de werkgroep een 
netwerkfunctie hebben voor onze collega’s werkzaam binnen de acute cardiale zorg. 
 
Activiteiten 

• Deelname werkgroep Congressen 

• Deelname werkgroep Cordiaal 

• Deelname overleg met CZO erkenning CC opleiding 

• Vertalen van richtlijnen European Society of Cardiology naar de CC verpleegkundige 
zorg in Nederland 

• Actief werven van nieuwe leden voor de werkgroep 

• Het uitdragen van de missie en doelstellingen van de werkgroep en de NVHVV 

• Een actieve bijdrage leveren aan het bestuur van de NVHVV aangaande activiteiten 
binnen cardiovasculair Nederland betreffende acute cardiale zorg 

• Deelname aan congressen op het terrein van de acute zorg om enerzijds bekendheid te 
geven aan de werkgroep, anderzijds om aan de activiteiten van de werkgroep inhoud te 
kunnen geven 

 
De concrete activiteiten voor het jaar 2014 

• Bijdrage leveren aan Congres Commissie voor CarVasZ 

• Richtlijnen c.q. zorgpaden  verder ontwikkelen in samenspraak met andere 
beroepsverenigingen (NVVC) 

• Voor 2015 CNE programma samenstellen 
 
Bijeenkomsten 
De werkgroep Acute Cardiale Zorg heeft komt 4 maal per jaar bij elkaar. In februari, juni, 
september en december 
 
Samenstelling  
In december 2013 is er een hele nieuwe werkgroep gestart. 
 
Voorzitter    Geert Hengstman  VS Acute Zorg/OvDG Ambulance Oost 
Secretaris   Wendy van Os - De Man CC verpleegkundige OLVG 
Vervangend secretaris Laura van Vliet   CC verpleegkundige OLVG 
Werkgroep lid   Anna Raap    
Werkgroep lid   Josine van de Geest 
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Werkgroep Atriumfibrilleren 
 
Doel van de werkgroep   
Het uitgangspunt van de werkgroep is het optimaliseren van zorg van patiënten met atrium-
fibrilleren, waarbij de (verpleegkundige) begeleiding en behandeling van deze patiënten 
centraal staat. Aan de hand van een ontwikkeld ‘standaard zorgmodel atriumfibrilleren’ tracht 
de werkgroep eenduidigheid en transparantie in de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren 
aan te brengen en de diverse ontwikkelingen op dit terrein binnen Nederland te coördineren.   
Tevens richt de werkgroep zich op het opzetten van een kennisnetwerk en het verzorgen van 
scholingen op het gebied van AF voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen, verpleegkundig 
specialisten en nurse practitioners in Nederland.  
 

Activiteiten 
Binnen de werkgroep AF is één persoon lid van de congrescommissie. Een tweetal personen 
zijn tevens lid van de werkgroep communicatie. De werkgroep streeft ernaar om een tweetal 
artikelen per jaar in Cordiaal te publiceren. Er zijn contacten met de Nederlandse Hartstichting 
en de Hart en Vaatgroep waarbij de expertise van de werkgroep gebruikt en geïmplementeerd 
wordt.    
 

De concrete activiteiten voor het jaar 2014 

• Het zorgmodel Atriumfibrilleren is een ‘levend’ document waarbij jaarlijks een update zal 
plaatsvinden op basis van ontwikkelingen en richtlijnen. Ook zal een standaard 
anamnese worden ontwikkeld welke toegevoegd wordt aan het zorgmodel. 

• Er zal een inventarisatie worden gemaakt op AF poli’s op toepasbaarheid van het 
zorgmodel en scholingsbehoefte.  

• De werkgroep zal in 2014 op aanvraag, via de NVHVV, een bijdrage leveren aan bij en 
nascholingstrajecten voor diverse organisaties.  

• Een CNE-AF zal georganiseerd worden in samenwerking met de werkgroep Vasculair en 
Hartfalen waarin nierinsufficiëntie en de behandeling van AF centraal staat. 

• Voor deskundigheidsbevordering worden publicaties en studies met betrekking tot AF 
uitgewisseld en zullen momenten voor intercollegiale toetsing worden ingepland. 

• Er zal worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om patiënten met AF te screenen van 
buiten de tweede lijn waarbij meer op awareness van patiënten moet worden ingezet. 

• Het streven van de werkgroep is om de pr te vergroten richting patiëntenverenigingen  
waardoor kennis en expertise gedeeld kan worden. 

 

Bijeenkomsten 
De werkgroep vergadert 4 x per jaar. Hierbij vergadert de werkgroep 2 x op locatie in Utrecht 
en 2 x vindt er een telefonische vergadering plaats. Tussentijds worden ontwikkelingen en/of 
brainstormsessies per mail uitgewisseld.  
 

Samenstelling  
De werkgroep bestaat uit de onderstaande personen. De leden zijn (gespecialiseerd) 
verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten met verschillende (werk)ervaringen op 
cardiovasculair gebied.  

• Toon Hermans (penningmeester)   MC Groep Lelystad 

• Johan Huybregtse    Amphia ziekenhuis Breda 

• Adelheid Kolkman    Koningin Beatrix Ziekenhuis Winterswijk 

• Paul Musters     Erasmus Medisch Centrum Rotterdam 

• Petra van Veen (voorzitter)   Van Weel Bethesda Ziekenhuis Dirksland 

• Lucy Vinke     St. Jansdal ziekenhuis Harderwijk 

• Eelkje Wolf (secretaris)    St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 

• Petra Wijtvliet (buitengewoon lid)    Martini Ziekenhuis Groningen 

• Vacature  
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Werkgroep Communicatie 
 

Doel van de werkgroep  
De werkgroep Communicatie houdt zich bezig met het onderhoud en lay-out van de website. 
De werkgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen webpagina’s, hierbij 
worden zij ondersteund vanuit de werkgroep Communicatie. De werkgroep Communicatie 
verzorgt en/of ondersteunt tevens bij congressen de interactieve presentatie in de NVHVV 
stand. 
 
Activiteiten 
Belangrijkste is dat wij eind 2012 de start hebben gegeven voor het maken van een geheel 
nieuwe website en dat deze in 2013 ook gerealiseerd hebben. 
  
Tevens zal de komende jaren gezocht moeten worden naar ondersteuning en 
mogelijk vervanging van de huidige webmaster. 
Ook is vorm gegeven aan Cordiaal multimedia en geïntegreerd in de website. 
Ook in 2013 kunt u weer alle relevante stukken voor de algemene 
ledenvergaderingen downloaden via onze website. Deze mogelijkheid brengt ook een forse 
besparing in de portokosten met zich mee.  
 
De concrete activiteiten voor het jaar 2014 

• Verder optimaliseren nieuwe website. 

• Ondersteuning werkgroepen. 
 
Bijeenkomsten 
Zoveel mogelijk via telefoon, whatsapp en Skype , indien nodig bij elkaar komen.  
Hiermee kunnen we effectief zijn tegen lagere kosten. 
 
Samenstelling  

• Webmaster: Toon Hermans (MC Groep Lelystad)  

• Lid werkgroep: Eelkje Wolf (St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein) 
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Werkgroep Congenitale Cardiologie  
 

Doel  
De werkgroep Congenitale cardiologie wil een netwerkfunctie en informatiepunt zijn voor 
verpleegkundigen en andere belangstellenden die werkzaam zijn in de kindercardiologie en 
–thoraxchirurgie en congenitale cardiologie en –cardio chirurgie. 
De werkgroep wil de ontwikkelingen en verpleegkundige innovaties op het gebied van 
kindercardiologie/ thoraxchirurgie en congenitale cardiologie volgen. 
Tenslotte wil de werkgroep een aandeel leveren in de deskundigheidsbevordering van 
verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de kindercardiologie/thoraxchirurgie en 
congenitale cardiologie. 

Activiteiten algemeen 
• De werkgroep vergadert 5 maal per jaar. 
• Contact onderhouden met de contactpersonen in de verschillende congenitale 

cardiologie en -chirurgie centra (en werkgroepen) in Nederland. 
• Profilering van de werkgroep in Nederland onder andere door CARVASZ en Cordiaal. 
• Organiseren van een dagprogramma (sessies) voor kinder/congenitaal verpleegkundigen 

op CARVASZ congres. 
• Het leveren van voorzitters voor de sessies op het Carvasz congres. 
• Organiseren van een Continuing Nursing Education (CNE) dag(deel) voor 

kindercardiologie/ thoraxchirurgie en congenitale cardiologie verpleegkundigen. 
• Verzorgen van artikelen in Cordiaal, geschreven door werkgroep leden of andere auteurs 

uit het werkveld. 
• De voorzitter van de werkgroep participeert in het NVHVV bestuur om de werkgroep in 

het bestuur te vertegenwoordigen en de lijnen met het bestuur kort te houden. 
• Het onderhouden van de webpagina op de NVHVV website. 

Activiteiten netwerkfunctie 
• De voorzitter van de werkgroep participeert binnen het bestuur van de NVHVV bezoekt 

de bestuursvergaderingen en rapporteert dit aan de leden van de werkgroep. 
• Eén afgevaardigde van de werkgroep neemt deel aan de vergadering van de 

redactieraad van Cordiaal, één maal per jaar. 
• De werkgroep draagt zorg voor het aanleveren van artikelen en/of interessante 

onderwerpen voor Cordiaal. 
• Eén afgevaardigde van de werkgroep maakt deel uit van de werkgroep Congressen en 

heeft zitting in de programma commissie van CarVasZ. 
• Het verzorgen van presentaties op (inter)nationaal niveau 

Concrete activiteiten voor het jaar 2014: 

• Vergaderdata 2014 
donderdag 16 januari in LUMC 
maandag  17 maart 
dinsdag  13 mei 
maandag 1 september 
(vrijdag 21 november CarVasZ te Ede) 
maandag  24 november 
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• Organiseren van het programma voor CarVasZ; thema: Snel, sneller, snelst. Complexe 
zorg in de hoogste versnelling. 

• Artikelen schrijven voor Cordiaal:  ICD bij kinderen (Flip) en kinderhartchirurgie in 
Suriname (Kees). 

• Voor onze rubriek hartafwijkingen zijn de volgende artikelen in Cordiaal gepland.                                            
15 jan:    AVSD (Ellen)                                                                                          
15 maart:  Tetralogie van Fallot (Elsmere) 
15 mei:  Transpositie Grote arteriën (Ronald) 
15 augustus:  Coarctatio Aorta (Marije) 
15 oktober: 

• Organiseren CNE,  25 maart (vergadercentrum Domstad) in samenwerking met de 
werkgroep interventie cardiologie. Het onderwerp is cardiomyopathie bij kind – 
volwassene. 

• Gesprekspartner bij het project onderzoeksagenda Hartstichting 

Samenstelling werkgroep 
 
Naam Functie binnen de 

WG CC 
Werksituatie en organisatie 

Ellen van ´t Verlaat Voorzitter Research Coördinator, Erasmus MC, 
NICU, Rotterdam 

Marije van Holst 
 

Secretaris  Senior IC kinderverpleegkundige 
Erasmus MC Rotterdam 

Flip Baay     Afgevaardigde 
Congres Commissie 

Kindercardiologieverpleegkundige 
UMCU / WKZ Utrecht 

Ronald Zwart  Consulent aangeboren 
hartafwijkingen, AMC Amsterdam 

Wilma de Vries  Verpleegkundig specialist congenitale 
cardiologie Erasmus MC, Rotterdam 

Elsmere Visser  Physician Assistent kindercardiologie, 
LUMC, Leiden 

Kees van Lent Website, redactieraad 
Cordiaal 

IC kinderverpleegkundige / 
Verpleegkundig expert 
deskundigheidsbevordering 
LUMC Leiden 
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Werkgroep Congressen  
 
Doel  

In 2014 heeft de werkgroep Congressen als hoofddoel het jaarlijkse congres van de NVHVV, 
CarVasZ, te organiseren. Andere doelen zijn: ondersteuning aan de Werkgroep Acute Zorg 
bij het organiseren van het NVHVV-programma op Venticare 2014. Met (de bijdrage aan) 
deze congressen wil de werkgroep bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van alle 
hart- en vaatverpleegkundigen in Nederland. Met name biedt het CarVasZ-congres de 
mogelijkheid om kennis te delen, vaardigheden aan te leren, een platform te bieden voor de 
laatste verpleegkundige ontwikkelingen en innovaties. Tevens heeft dit congres een 
belangrijke netwerkfunctie voor de hart- en vaatverpleegkundigen uit alle regio’s van 
Nederland. 
 
Activiteiten 

De werkgroep streeft ernaar van iedere werkgroep binnen de NVHVV een afgevaardigde te 
hebben zodat elk aandachtsgebied binnen de hart- en vaatverpleegkunde vertegenwoordigd 
is en tot zijn recht kan komen in het programma van CarVasZ. Gezamenlijk stellen zij het 
programma samen voor CarVasZ 2014. De congrescommissie kent in 2014 twee personen 
die de voorzittersfunctie vervullen. Zij organiseren samen de vergaderingen van de 
werkgroep en regelen alle organisatorische werkzaamheden van CarVasZ met het 
congresbureau Congress Company. Eén van de voorzitters van de congrescommissie 
ondersteunt de Werkgroep Acute Zorg bij het samenstellen van het programma voor 
Venticare dat op 15 en 16 mei 2014 plaatsvindt. Eén van de voorzitters heeft zitting in de 
redactieraad van Cordiaal en draagt zorg voor (de coördinatie van) de publicaties in de 
Cordiaal over de congressen.  
 
De concrete activiteiten voor 2014 

CarVasZ heeft zich inmiddels ontwikkeld als hét congres voor de cardiovasculaire zorg. 
CarVasZ 2014 vindt op vrijdag 21 november plaats in de ReeHorst in Ede. In 2014 heeft 
CarVasZ als thema ‘Snel, sneller, snelst. Complexe zorg in de hoogste versnelling!’. Er zal 
tijdens dit congres aandacht zijn voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties binnen de 
cardiovasculaire zorg. Speciale aandacht zal er zijn voor de complexe patiëntenzorg en de 
rol van de verpleegkundige hierbij. Het congres zal starten met een plenaire sessie en 
gevolgd worden door meerdere parallelle sessies. In de parallelle sessies zullen ook 
workshops worden gegeven. De parallelle sessies worden ingevuld door de werkgroepen 
van de NVHVV. Hiermee zijn alle specialismes binnen de cardiovasculaire zorg 
vertegenwoordigd. Tevens is er mogelijkheid voor het indienen van abstracts over projecten 
op het gebied van innovatie en wetenschappelijk onderzoek. 
 
Ontwikkelingen 2014 
De congrescommissie wil in 2014 vervolg geven aan de modernisering van het congres, b.v. 
door middel van digitalisering (twitter en internetsite www.carvasz.nl) en het toepassen van 
het nieuwe CarVasZ- en NVHVV-logo. 
De voorzitters van de congrescommissie streven ook in 2014 naar meer naamsbekendheid 
onder de sponsoren en zullen erop toezien dat de sponsors in 2014 vroeg worden 
aangeschreven en dat er over het jaar actief wordt geworven. 
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Bijeenkomsten 
De werkgroep heeft in 2014 vijf vergaderingen gepland. De vergaderingen die plaatsvinden 
in januari, maart en april staan in het teken van het samenstellen van het programma voor 
CarVasZ 2014. Het programma van CarVasZ 2014 wordt in juni 2014 gepubliceerd. In de 
vergadering van september staan de laatste voorbereidingen voor CarVasZ 2014 centraal. 
De laatste vergadering vindt plaats in december. Hier wordt CarVasZ 2014 geëvalueerd en 
wordt een start gemaakt met het samenstellen van het programma voor CarVasZ 2015. 
Verdere communicatie loopt via telefoon en e-mail. De voorzitters zijn aanwezig bij de 
bestuursvergaderingen. Daarnaast hebben de voorzitters vier keer per jaar een telefonisch 
overleg met het Dagelijks Bestuur (DB) van de NVHVV. De voorzitters evalueren één keer 
per jaar met het DB en de Congress Company en één keer per jaar met de ReeHorst in Ede. 
Eén van de voorzitters is aanwezig bij de jaarlijkse vergadering van de redactieraad van de 
Cordiaal. 
 
Samenstelling  

De werkgroep heeft in 2014 de volgende samenstelling: 
 

• Debbie ten Cate (voorzitter), Hogeschooldocent, Bachelor Verpleegkunde, Hogeschool 
Utrecht en verpleegkundige Cardio-thoracale Chirurgie, St. Antonius Ziekenhuis 
Nieuwegein. 

• Linda Joziasse (voorzitter), CCU-verpleegkundige en Praktijkopleider, 
Interventiecardiologie, Erasmus MC Rotterdam. 

• Flip Baay (congenitale cardiologie), KinderIC-verpleegkundige, UMC Utrecht. 

• Mariëtte Borgemeester (interventiecardiologie), Verpleegkundige interventiecardiologie, 
AMC Amsterdam. 

• Janine Doornenbal (hartrevalidatie), Coördinator hartrevalidatie, AMC Amsterdam. 

• Ingrid Hogewerf (hartfalen), Hart- en vaatverpleegkundige en Verpleegkundig specialist 
i.o., Thuiszorg Icare Flevoland. 

• Corry de Jong (expertgroep verpleegkundig specialisten), Verpleegkundig specialist Poli 
Cardiologie, OLVG Amsterdam. 

• Adelheid Kolkman (atriumfibrilleren), Verpleegkundig specialist Cardiologie/Hartfalen, 
Koningin Beatrix Ziekenhuis Winterswijk. 

• Colinda Koppelaar (onafhankelijk werkgroeplid), Voorlichter Infolijn, Nederlandse 
Hartstichting. 

• Jan Koppes (hartrevalidatie). Senior Unithoofd Cardiologie, Westfriesgasthuis Hoorn. 

• Patricia Kruijt (vasculaire zorg), Hart- en vaatverpleegkundige/coördinator 
HartVaatcentrum, Zaans Medisch Centrum. 

• Eefje Postelmans (ICD), ICD-verpleegkundige, Amphia Ziekenhuis Breda. 

• Gert Schaaij (thoraxchirurgie), Verpleegkundig Afdelingshoofd Cardio-thoracale 
Chirurgie, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.  

• Marja Verkerk (ICD), ICD-verpleegkundige, UMC Utrecht. 

• Ellen van ‘t Verlaat (wetenschappelijk onderzoek), Research coördinator, Erasmus MC 
Sophia Rotterdam. 
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Werkgroep Cordiaal 
 

Doel van de werkgroep  
De werkgroep heeft als doel bij te dragen aan verdere professionalisering en deskundigheid 
bevordering, door het publiceren van relevante en inhoudelijk interessante artikelen voor 
hart- en vaat verpleegkundigen. Cordiaal biedt ruimte voor verenigingsnieuws, werkgroep 
activiteiten, relevante bijscholingen en congressen. 
 
De werkgroep bestaat uit een redactie en een redactieraad. De redactie is verantwoordelijk 
voor de inhoud en uitgave van Cordiaal. De redactieraad dient als klankbordgroep voor de 
redactie en bewaakt het gezamenlijke doel en de voortgang (vereniging en werkgroep 
activiteiten) en de aansluiting bij de doelgroep. De redactieraad draagt ideeën en auteurs 
aan voor artikelen. 
 
Concrete activiteiten voor het jaar 2014 

• 5 uitgaven Cordiaal realiseren (jaargang 35)  

• Bewaken inhoud Cordiaal: aansprekend voor onze leden, uitdagend en informatief en in een 
aantrekkelijke lay-out 

• Verkennen mogelijkheden opmaak Cordiaal die aansluit bij de nieuwe logo’s en uitstraling 
NVHVV 

• Uitbreiden redactie om het netwerk te vergroten, voldoende input vanuit verschillende 
invalshoeken te behouden 

• Uitbreiden aanbod artikelen en overige kopij door actieve benadering van onze doelgroepen 

• Vergroten advertentie inkomsten via Cross Advertising  

• Up-to-date houden werkgroep informatie op de websites www.nvhvv.nl en www.cordiaal.nl  

• Informeren van de redactieraad 
 
Bijeenkomsten 
De redactie vergadert 6-7 x per jaar (telefonisch als op locatie (Utrecht). De redactieraad 
vergadert 1 x per jaar met de redactie voorafgaand aan de ALV in december. Daarnaast 
vertegenwoordigt de voorzitter de werkgroep in het bestuur van de NVHVV, deze vergaderen 
5 x per jaar. 
 
Samenstelling werkgroep  
Redactie  
Aletta van der Veen  Nurse practioner thoraxchirurgie, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein  
Anne Geert van Driel  Afdelingshoofd cardiologie, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht 
Cobi Kroese   Verpleegkundig specialist, Zorgbalans, Haarlem 
Coen Glasbergen  Senior verpleegkundige thoraxchirurgie, LUMC Leiden 
Hildelies van Oel  (hoofdredacteur)regieverpleegkundige ICCU, Erasmus MC Rotterdam 
Maja Haanskorf  (eindredacteur) journalistiek – redactie - teksten 
Margje Vermeulen  Verpleegkundig specialist HCK, UMC Utrecht 
Greetje van der Molen (secretariaat) NVHVV- bureau 
Ron Bakker/Toon Hermans  (geen redactieleden) begeleiden de rubriek ‘Vraag en Antwoord’  
 
Redactieraad 
Marjan Aertsen (werkgroep Hartfalen), Ron Bakker (lid nvhvv), Mieke Bril (werkgroep 
Thoraxchirurgie), Toon Hermans (werkgroep Atriumfibrillatie en werkgroep communicatie), 
Debbie ten Cate (werkgroep Congres), Jan Koppes (werkgroep Hartrevalidatie), Anne-
Margreet van Dishoeck (werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek), Annette de Meijer 
(werkgroep ICD begeleiders), vacant (werkgroep Acute cardiale zorg), Anita Veldt 
(werkgroep Vasculaire zorg), Kees van Lent (werkgroep Congenitale Cardiologie) en Margje 
Vermeulen (werkgroep Interventiecardiologie), vacant (expertgroep VS) 
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Werkgroep Hartfalen 
 
Algemeen 
Hartfalen is een ernstige en complexe aandoening met grote gevolgen voor het dagelijks 
leven van de patiënt met hartfalen en zijn omgeving. De zorgvraag van de patiënt en zijn 
naaste omgeving, uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van de behandeling van hartfalen en de verpleegkundige zorg zullen leidraad zijn 
voor het bepalen van de richting en de strategie om te komen tot goede zorg voor patiënten 
met hartfalen.  
 

Naast hartfalen hebben patiënten vaak overige cardiologische en niet cardiologische 
aandoeningen. Dit betekent dat leefstijladviezen en het behandelplan, gebaseerd op de 
meest recente richtlijnen, afgestemd moet worden op de individuele patiënt. Dit vraagt om 
een goede afstemming van de zorg tussen de diverse zorgverleners. Om dit te 
bewerkstelligen is het de intentie van de werkgroep hartfalen om samen te werken met de 
andere werkgroepen binnen de NVHVV en overige beroepsverenigingen om te komen tot 
een samenhangende zorg voor patiënten met hartfalen. 

Doel en missie 
De werkgroep wil een netwerk en informatiepunt bieden voor hartfalenverpleegkundigen, 
verpleegkundig specialisten en andere belangstellenden met het aandachtsgebied hartfalen.  

Overige doelstellingen van de werkgroep zijn: 

• Het bevorderen van de deskundigheid van verpleegkundigen en verpleegkundig 
specialisten die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met hartfalen 

• Signaleren van recente ontwikkelingen en (verpleegkundige) innovaties op het gebied 
van hartfalen en hierop anticiperen  

• Professionalisering van de beroepsgroep door middel van het organiseren van 
scholingen, congressen etc. 

Activiteiten 
Het komend jaar (2014) zal de focus van de werkgroep liggen op: 

• CarVasZ: het leveren van een actieve bijdrage aan het programma en de organisatie  

• Multidisciplinaire richtlijn hartfalen: participatie bij het schrijven van deze richtlijnen 

• Nationale hartfalendag: het (jaarlijks) leveren van een actieve bijdrage aan het 
programma (in samenspraak met de werkgroep hartfalen van de NVVC) 

• Continuing Nursing Education (CNE): organiseren van de CNE-hartfalen (eenmaal per 
jaar) 

• Nieuwsbrief: het informeren van hartfalenverpleegkundigen en verpleegkundig 
specialisten en andere belangstellenden over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van hartfalen (tweemaal per jaar) 

• Project Transmurale hartfalenzorg in samenwerking met de werkgroep hartfalen van de 
NVVC, Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), College voor zorgverzekeringen en 
de Hart- en Vaatgroep 

• Lidmaatschap van de redactieraad van Cordiaal 

• Bijdragen leveren aan artikelen voor de Cordiaal 

• Het up-to-date houden van de website NVHVV m.b.t. de werkgroep hartfalen 

• Het werven van nieuwe leden en voorzitter  
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Overige activiteiten/samenwerking met andere organisaties 
Daarnaast zal de werkgroep hartfalen in 2014 samenwerken met de volgende organisaties:   

• Stichting September: meelezen en adviseren m.b.t. patiënten-informatie / educatie; 

• Werkgroep hartfalen van de NVVC: samenstellen van het programma van de Nationale 
hartfalendag  

• NVVC / Hart&Vaatgroep / Nederlands Huisartsen Genootschap/College voor 
Zorgverzekeringen: Project transmurale zorg bij hartfalen 

• Keuzehulpen Hart- en Vaatziekten / CBO 

• Hogeschool van Amsterdam 

Samenstelling van de werkgroep per 1 januari 2014 

• Ingrid Hogewerf (voorzitter a.i.), verpleegkundig specialist i.o. 
Thuiszorg Icare Flevoland 

• Marjan Aertsen (secretaris/voorzitter a.i.), verpleegkundig specialist 
Diakonessenhuis Utrecht/Zeist 

• Jacqueline van Santvoord, hartfalenverpleegkundige 
Diakonessenhuis Utrecht/Zeist 

• Dian Pruijsers-Lamers, verpleegkundig specialist 
Deventer Ziekenhuis   

• Marlies Niesing-Lut, verpleegkundig specialist 
Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp 
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Werkgroep Hartrevalidatie 
 
Doel van de werkgroep   

De werkgroep hartrevalidatie stelt zich ten doel de inbreng van de verpleegkundige expertise 

in de hartrevalidatie te bevorderen. De Richtlijnen Hartrevalidatie van de NHS / NVVC gelden 

hierbij als uitgangspunt. 

 
Activiteiten 

• Adviserende rol/ aanspreekpunt voor verpleegkundigen en andere disciplines op het 
gebied van hartrevalidatie 

• De werkgroep levert een bijdrage aan Cordiaal. 

• De werkgroep levert een actieve bijdrage aan de CARDSS-nieuwsbrief.  

• De werkgroep levert een bijdrage aan de NVHVV-website.  

• De werkgroep levert een bijdrage aan congressen en symposia. 

• De werkgroep zet zich in voor verdere profilering van regionale overlegvormen van  
 coördinatoren hartrevalidatie, de ROCH’s. 

• De werkgroep bekijkt hoe de hartrevalidatie verder geprofileerd kan worden, met  
 name richting patiënten. Zij zoekt hiertoe contact met andere partijen die zich 

inzetten voor de hartrevalidatie. 
 

• Deelname aan diverse commissies, waar alle werkgroepleden actief aan deelnemen en 
waarvan terugkoppeling is naar de werkgroep:  

• Congrescommissie 

• Redactieraad van Cordiaal; waarbij de werkgroepleden zich ook inzetten om auteurs 
te werven voor publicaties in Cordiaal.  

• Werkveldcommissie van de Hogeschool van Utrecht  

• Landelijk Multidisciplinair Overleg Hartrevalidatie 
 

• Deelname aan het bestuur van de NVHVV 

• De voorzitter woont de bestuursvergaderingen bij, 4 in totaal. Er vindt terugkoppeling 
van relevante ontwikkelingen plaats naar de overige werkgroepleden. 

 

• Ontwikkelen en verzorgen van een scholingsprogramma voor hartrevalidatie- 
verpleegkundigen/ coördinatoren 

• Er zal een programma van één dag in elkaar gezet worden, gericht op 
ontwikkelingen die voor de hartrevalidatie verpleegkundigen van belang zijn. 

• Er zullen sprekers/ trainers aangezocht worden die de scholing inhoudelijk kunnen 
verzorgen. 

• In overleg met het bestuur van de NVHVV zal gezocht worden naar mogelijke 
sponsoren voor deze CNE-scholing.   

 

• Actieve werving van nieuwe werkgroepleden 

• Er zal op scholingen en in de Nieuwsbrief Cardiovasculaire Preventie en 
Hartrevalidatie  consequent een oproep gedaan worden aan hartrevalidatie 
verpleegkundigen, om zich aan te melden als actief werkgroeplid hartrevalidatie. 

• Er zal zo nodig een herverdeling van taken plaatsvinden binnen de werkgroep om 

ervoor te zorgen dat de taken evenredig verdeeld worden, en de continuering van 

taken zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.  
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De concrete activiteiten voor het jaar 2014 

• Formuleren van een doelstelling 

• De werkgroep levert een actieve bijdrage aan de CARDSS-nieuwsbrief 

• Organiseren van een tweetal CNE’s in het voorjaar en najaar  

• Invulling CARVASZ 2014  

• Herzien van het beroepsdeelprofiel ‘Coördinator Hartrevalidatie’ 

• Participeren aan het ontwikkelen van een raamwerk voor de INFO-module en PEP-
module 

 
Bijeenkomsten 
De werkgroep komt 5 keer per jaar bijeen voor een vergadering. Daarbij is er regelmatig 
contact per mail of telefoon.  

 

Samenstelling  

Janine Doornenbal  Coördinator hartrevalidatie AMC (werkgroep voorzitter)  
Jan Koppes   Manager cardiologie Westfriesgasthuis (secretaris)  
Anneke Venema-Vos  Coördinator hartrevalidatie BovenIJ ziekenhuis (werkgroeplid)  
Mieke Muller-Grijzenhout Coördinator hartrevalidatie Sint Franciscus Gasthuis  
    (werkgroeplid)  
Nellie de Wijs-Antens  Verpleegkundig specialist Humanitas Rotterdam (werkgroeplid) 
Suzanne Kersten  Hart- en vaatverpleegkundige Maastricht Universitair Medisch 

Centrum (werkgroeplid) 
Annette Holtland  Verpleegkundige CardioVitaal Amsterdam (werkgroeplid) 
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Werkgroep ICD begeleiding en Electrofysiologie Nederland 
 
Doel van de werkgroep   

• Netwerkfunctie en informatiepunt voor ICD begeleiders uit alle implantatiecentra in 
Nederland.  

• Netwerkfunctie en informatie punt voor zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg 
rondom de patiënt met hartritmestoornissen die een elektrofysiologisch onderzoek en of 
een ablatiebehandeling moet ondergaan. 

• Het bewaken en up-to-date houden van het ontwikkelde ICD zorgpad. 

• Het up-to-date houden van de digitale patiënten folder voor ICD. 

• Het ontwikkelen van een zorgpad en een patiënten folder voor elektrofysiologisch 
onderzoek en ablatie behandeling.  

• Het verzorgen van scholing aan verpleegkundigen en andere zorggerelateerde 
disciplines rondom de ICD-drager en patiënten met een hartritmestoornis die een 
elektrofysiologisch onderzoek en of een ablatie behandeling moet ondergaan.  

• Het op de hoogte blijven en uitwisselen van ontwikkelingen op het gebied van de ICD en 
elektrofysiologisch onderzoek en ablatie behandeling . 

• Goede samenwerking met patiënten belangenverenigingen en de industrie. 

• Het profileren van de werkgroep binnen Nederland. 
 
Activiteiten 

Alle activiteiten voor 2014 zullen verdeeld worden over de subgroepen. 
De subgroepen zijn onderverdeeld in de volgende aandachtsgebieden: 

• Congres 

• Scholing 

• Redactieraad Cordiaal 

• Landelijke patiënten brochure/Site 

• Nieuwsbrief. 

• PR activiteiten.  
 

De concrete activiteiten voor het jaar 2014 

• De nieuwe website zal gevuld en beheerd gaan worden door de werkgroep. 

• Het zorgpad controleren en waar nodig aanpassen en of aanvullen. 

• In 2014 wordt er wederom een CNE dag georganiseerd in samenwerking met de ViTHas. 

• Het aanleveren van stukken voor cordiaal. 

• De werkgroep zal opnieuw elk half jaar een “nieuwsbrief” uitbrengen om implanterende 
centra in Nederland op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom ICD-
begeleiding en electrofysiologie. De nieuwsbrief zal digitaal aangeboden worden aan alle 
implantatiecentra maar zal ook te lezen zijn via de eigen website die onderdeel is van de 
website van het NVHVV. 

• In navolging van voorgaande jaren willen we ook komend jaar ons zelf zichtbaar maken 
op CarVasZ en met een stand op congressen elders, er is hierin een samenwerking met 
de STIN. 

• In 2014 wordt er een CNE voor elektrofysiologie georganiseerd op 25 maart en in mei 
een masterclass over de s-ICD. 

• Voor 2014 denkt de werkgroep ook over  
� Materiaal ontwikkelen voor kinderen tot15 jaar waarvan de ouders een ICD dragen. 
� Materiaal/aandacht ontwikkelen voor jong volwassenen met een ICD 
� Brochure maken voor S-ICD. 
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Bijeenkomsten 
De werkgroep komt vier keer per jaar bijeen. De subgroepen drie keer per jaar. . Middels 
voortgangsrapportages en/of notulen houden zij elkaar tussentijds via de mail op de hoogte. 
Wij vergaderen op de dinsdag. De data voor 2014 zijn: 

• 11 maart    -  UMCU 

• 10 juni       -  Nieuwegein 

• 9  september  -  UMCU 

• 9  december -  Nieuwegein 
 

Samenstelling  WIBEN 
De huidige werkgroep bestaat uit 10 leden: 

• Anjo van Staaveren, voorzitter, ICD begeleider/verpleegkundig specialist OLVG Amsterdam 

• Eefje Postelmans, vicevoorzitter, ICD-begeleider, Amphia Ziekenhuis Breda 

• Loes Wetelink , secretaris, ICD begeleider/technicus MCA Alkmaar 

• Anja Luijten, penningmeester,ICD begeleider/cardiologie verpleegkundige Catharina 
Ziekenhuis Eindhoven 

• Saskia Elshout, ICD begeleider /CCU verpleegkundige VUMC Amsterdam 

• Marja Verkerk, ICD begeleider UMC Utrecht 

• Resy Verheijen, ICD begeleider St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 

• Astrid Coenen, verpleegkundig consulent/ICD begeleider ErasmusMC Rotterdam 

• Maria Brussen, CCU/ICD verpleegkundige Ziekenhuis Rijnstate Arnhem 

• Annette de Meijer, Cathlab/ICD verpleegkundige Albert Schweitzer kliniek Dordrecht 
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Werkgroep Interventiecardiologie 
 
Doel van de werkgroep   

De werkgroep Interventiecardiologie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan 
deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de interventiecentra. 
 
Dit wordt gedaan door het organiseren van de jaarlijkse landelijke bijscholing 
Interventiecardiologie, in samenwerking met de Zorgacademie Erasmus MC te Rotterdam. 
Tevens wordt in maart 2014 een CNE georganiseerd in samenwerking met de werkgroep 
Congenitale cardiologie. Een keer in de twee jaar wordt door een van de aangesloten 
hoofden van Catheterisatiekamers het Nederlands Cathlab symposium georganiseerd. 
 
Ook wordt er actief geparticipeerd in het programma van het CarVasZ symposium. 
 
Verder onderhoud de werkgroep contacten en legt verbindingen met diverse 
beroepsgroepen en werkgroepen. De WIL, (hoofden aangesloten bij de Werkgroep 
Interventie Laboratoria) vormt een klankbord en geeft input als gevraagd door de werkgroep 
leden.  
 
Activiteiten 
Jaarlijkse bijdrage vindt plaats door actieve deelname aan de redactie Cordiaal, de 
congrescommissie, organisatie van een CNE, en jaarlijkse organisatie van de bijscholing 
Interventiecardiologie 
 

De concrete activiteiten voor het jaar 2014 

• CNE maart 2014 

• Bijscholing Interventiecardiologie Erasmus MC 

• Bijdrage aan Cordiaal 

• Bijdrage congrescommissie CarVasZ 2014 

• Adressenboek Interventiecentra up to date houden 

• Draaiboek Nederlands Cath. Lab Symposium ontwikkelen 

• Nieuwsbrief voor op de website NVHVV/werkgroep Interventiecardiologie 

• Contacten opstarten en onderhouden met SBHFL, NHV, Vithas. 
 

Bijeenkomsten 
De werkgroep komt minimaal 5 maal per jaar bij elkaar, tussentijds wordt frequent contact 
onderhouden per mail.  
  
Samenstelling  

• Marjo de Ronde (voorzitter), teamleider afdeling Interventie Cardiologie, Erasmus MC, 
Rotterdam 

• Siemon Staphorst (waarnemend voorzitter), afdelingsleider Hartcatheterisatiekamers, 
OLVG, Amsterdam  

• Richard van der Jagt (secretaris), afdelingsleider Hartcatheterisatiekamers, OLVG, 
Amsterdam 

• Tinka Deutekom (penningmeester), hoofd HCK, Hart- en Longfunctie afdelingen, UMC, 
Utrecht 

• Mariette Borgemeester, cardio-interventieverpleegkundige Hartcentrum. 
Tevens lid werkgroep Congressen, AMC, Amsterdam 

• Ank Adan, interventiemedewerker HCK, Amphia Ziekenhuis, Breda 

• Margje Vermeulen, verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 
HCK. Tevens redactielid werkgroep Cordiaal, UMC, Utrecht 
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Werkgroep Thoraxchirurgie 
 
Algemeen 
De werkgroep heeft vier keer vergaderd. In nauwe samenwerking met het Landelijk Hoofden 
Overleg Cardiothoracale Chirurgie is besloten om de landelijke ontwikkeling van het 
functieprofiel te stoppen. Samen zoeken we naar een manier waarop de werkgroep het LHO 
kan ondersteunen en helpen zaken te ontwikkelen. Voor 2014 willen we onderzoeken of de 
werkgroep het startpunt kan vormen van een kenniscentrum toegespitst op de CTC. 
 
Doel van de werkgroep 

• Opzetten en vergroten van netwerkfunctie en informatiepunt voor thoraxchirurgische 
verpleegkundigen en andere belangstellenden.  

• Het volgen van de ontwikkelingen en verpleegkundige innovaties op het gebied van de 
Cardiothoracale Chirurgie (CTC). 

• Een aandeel leveren in de deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen die 
werkzaam zijn binnen de thoraxchirurgie door het delen van kennis en vaardigheden ten 
aanzien van de Cardio-thoracale Chirurgische patiënt. 

• Uitdragen van gedachtegoed rondom ketenzorg rondom Cardio-thoracale chirurgie. 

• Onderzoeken of een landelijk kenniscentrum gestart kan worden. 
 
Bijeenkomsten 
De werkgroep heeft als streven maximaal 4 keer te vergaderen in 2014 voornamelijk in 
Vergadercentrum Vredenburg. Communicatie loopt via e-mail. 
 
Resultaten 

• Bijdrage aan congressessies op CARVASZ congres op het gebied van de thoraxchirurgie  

• Organiseren van de CNE dag voor Cardio-thoracale Chirurgie verpleegkundigen 
 
Samenstelling per december 2013 
Hr. G. Schaaij,  verpleegkundig afdelingshoofd CTC St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein 
Mw. M. Kolkman, verpleegkundige UMC St. Radboud, Nijmegen  
Mw. Y. van der Sanden, high-care verpleegkundige Erasmus MC, Rotterdam  
Mw. M. Bril, verpleegkundige Medisch Spectrum Twente, Enschede  
Hr. M. van der Loos, verpleegkundige Haga Ziekenhuis, Den Haag  
Mw. W. Reinds - Fikse, medium-care verpleegkundige Isala Kliniek, Zwolle 
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Werkgroep Vasculaire Zorg 
 
Doel van de werkgroep   

• Netwerkfunctie voor vasculair verpleegkundige. 

• Bijdrage leveren aan de deskundigheidsbevordering van vasculaire verpleegkundigen 
middels de CNE- VC en de werkveldcommissie van de post HBO opleiding te Utrecht 

• Bijdrage leveren aan nationale en internationale ontwikkelingen vasculaire zorg: Carvasz. 
Deelname in het Platform Vitale Vaten; Zorgstandaard en Richtlijn CVRM.  

• Professionalisering van de beroepsgroep: we hebben jaarlijks bijeenkomsten met de post 
HBO opleiding tot hart- en vaatverpleegkundige. Website van de NVHVV bijhouden.  

 

Activiteiten 

• Participeren in de werkgroep van update CBO richtlijn cardiovasculair risicomanagement.  

• Participatie Platform vitale vaten. 

• Actieve bijdrage aan het programma Carvasz 2014 voor de vasculaire sessies.   

• Deelname werkveld commissie post HBO opleiding voor hart en vaatverpleegkundigen. 

• Voortgang beschrijven functieprofiel vasculair verpleegkundige volgens de CANMEDS 
methode 

• CNE-VC 2 x per jaar 

• Participatie werkgroepen congres commissie 

• Participatie werkgroep Cordiaal 

• Plaatsing artikelen in cordiaal, onderwerpen nog te bepalen (STOEH) 
 
De concrete activiteiten voor het jaar 2014 

• Participatie werkgroep Cordiaal streven naar aanlevering 2 artikelen vasculaire zorg 

• CNE-VC in 2014:     Dinsdag 18 maart  CNE Chronische Nierschade 
                                   Donderdag 18 september  CNE Vaatziekten en comorbiditeit  

• Beschrijving functieprofiel 

• Update website 

• Profileren vasculaire belangen binnen NVHVV 
 
Bijeenkomsten 
Data: maart 2014   Utrecht 
 juni 2014  telefonisch 
 september 2014  op locatie werkgroeplid (nader te bepalen) 
 december 2014  Utrecht (gelijk met ALV) 
 

Samenstelling  

Robin van der Meijden, vasculair verpleegkundige, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem, voorzitter 
Anita Veldt, CVA verpleegkundige, Medisch Centrum Alkmaar, secretaris 
Anke Hendriks, verpleegkundig specialist UMC Radboud Ziekenhuis Nijmegen 
Christel Saljé, vasculair verpleegkundige, Academisch Ziekenhuis Maastricht  
Corien Flint, verpleegkundig specialist vasculaire Geneeskunde i.o., UMC Utrecht 
Patricia Kruijt, vasculair verpleegkundige, Zaans Medisch Centrum, Zaandam 
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Expertgroep Verpleegkundig Specialisten 
 

Doel van de werkgroep  

Het doel van deze expertgroep is het aanbieden van gerichte scholing ten behoeve van de 
voor cardiovasculair Verpleegkundig Specialist (VS) vastgestelde competenties. Tevens wil 
de expertgroep het opzetten en uitvoeren van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek 
promoten. De werkgroep wil op deze wijze een bijdrage leveren aan de verdere 
professionalisering van cardiovasculair verpleegkundig specialisten. 
 
Activiteiten 
• Het organiseren van Continuing Nursing Education (CNE) voor de cardiovasculair VS. 
• Het promoten, opzetten en uitvoeren van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek 

door de VS.  
• Het leveren van een aandeel in de redactieraad van Cordiaal. 
• Het leveren van een bijdrage aan de congrescommissie, middels het ontwikkelen van 

competentiegerichte na-en bijscholing voor de VS. 
• Onderzoeken welk orgaan het best de belangen van de cardiovasculair VS in Nederland 

kan vertegenwoordigen. 
• Samenwerken met het netwerk cardio thoracaal VS. 
• Samenwerking met andere werkgroepen binnen de NVHVV. 
• Samenwerken met de kamer van de NVVC. 

De concrete activiteiten voor het jaar 2014 
• 08 januari 2014 CNE-VS; wetenschappelijk onderzoek door en voor verpleegkundig 

specialisten. 
• 17 januari 2014 verslag van de CNE aanleveren voor Cordiaal. 
• 25 januari 2014 evaluatie en brainstormbijeenkomst ten aanzien van de lange termijn-

doelen van de expertgroep VS. 
• Verdere scholing organiseren voor 2014. 

• Enquête middels vragenlijst onder de cardiovasculair VS naar 
belangenvertegenwoordiging. 

 

Bijeenkomsten 
De expertgroep bevindt zich in een opstartfase, daarom wordt er momenteel veel vergaderd. 
Vanaf februari 2014 is het streven 5 keer per jaar te vergaderen. Daarnaast zal regelmatig 
emailcontact zijn en wordt er gecommuniceerd middels een groepsapp. Alle congressen en 
gezamenlijke bijeenkomsten worden benut om vergaderingen te beleggen. 

 
Samenstelling  

Annette Galema (voorzitter) VS Vasculaire zorg Erasmus MC, Rotterdam 

Marja van Brug (secretaris) VS Cardiogenetica Erasmus MC, Rotterdam 

Stan Kolman (penningmeester) VS Vasculaire zorg Diaconessenhuis, Utrecht 

Corry de Jong (congrescie) VS Cardiologie OLVG, Amsterdam 

John de Heide (website) VS Cardiologie Erasmus MC, Rotterdam 

Josefine Pröpper  VS Thoraxchirurgie Amphia ziekenhuis, Breda 
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Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek 
 
Doel van de werkgroep  
De werkgroep wetenschappelijk onderzoek stelt zich ten doel de wetenschappelijke 
onderbouwing van de verpleegkundige zorg aan patiënten met hart- en vaatziekten te 
bevorderen. Dit beoogt zij te doen met een bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing 
van het verpleegkundig handelen, door het stimuleren van verpleegkundig onderzoek op het 
gebied van hart- en vaatziekten en door de afstand tussen praktijk en onderzoek te 
verkleinen. 
 
Activiteiten 
1. Wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig handelen 

• op verzoek van en in samenwerking met andere werkgroepen bijdragen aan de 
ontwikkeling van evidence based richtlijnen t.b.v. de cardiovasculaire zorg.  

 
2. Stimuleren wetenschappelijk onderzoek door het 

• onderhouden van contacten van de NVHVV met de Council on Cardiovascular 
Nursing and Allied Professions van de European Society of Cardiology (ESC); 

• (bereidheid tot het) leveren van een actieve bijdrage voor het reviewen van abstracts 
voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Council on Cardiovascular Nursing and Allied 
Professions (CCNAP); 

• (beschikbaar zijn voor het) reviewen van artikelen t.b.v. de European Journal of 
Cardiovascular Nursing; 

• geven van advies bij het schrijven van een abstract op aanvraag voor leden van de 
NVHVV; 

• geven van onderzoeksadviezen op aanvraag door alle leden van de werkgroep, in 
algemene zin en op het gebied van ieders eigen expertise; 

• op aanvraag ondersteunen van andere werkgroepen van de NVHVV op het gebied 
van wetenschappelijk onderzoek;  

• verzorgen van minimaal 1 wetenschappelijk artikel in Cordiaal, bijvoorbeeld over 
eigen onderzoek; 

• begeleiden van (student) verpleegkundigen in het schrijven van artikelen over eigen 
onderzoek. 

 
3. De afstand tussen praktijk en onderzoek te verkleinen 

• stimuleren van deelname aan de jaarlijkse bijeenkomsten van de CCNAP en de ESC om 
een Europees netwerk op te bouwen van cardiovasculaire onderzoekers / 
verpleegkundigen, indien mogelijk door middel van een vertegenwoordiging in de 
Scientific Committee en/of UNITE;  

• participeren in CNE’s van andere werkgroepen, daar waar het onderwerp 
wetenschappelijk onderzoek betreft en het ontwikkelen van een eigen CNE  

 
De concrete activiteiten voor het jaar 2014 
Wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig handelen en het verkleinen van de 
afstand tussen praktijk en onderzoek door 

• gesprekspartner bij het project Onderzoeksagenda Hartstichting 

• het geven en stimuleren van presentaties op NVHVV, ESC en CCNAP congressen 
(incl. bijdrage aan CNE’s).  

• het inhoudelijk uitwerken van de scholingsdag volgens de opzet van CNE gericht op 
de verpleegkundige praktijk waarbij verschillende aspecten van wetenschappelijk 
onderzoek in meer of mindere mate aan bod komen. 
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Bijdragen aan de volgende verenigingsactiviteiten 

• meewerken aan de organisatie van de congressen Venticare en CarVasZ in 2014, door 
een lid namens de werkgroep deel te laten nemen aan de programmacommissie en door 
het desgevraagd leveren van sessievoorzitters; 

• zich inzetten om op CarVasZ 2014 een abstract sessie te verzorgen 

• zich inzetten om op CarVasZ 2014 minimaal één andere sessie te verzorgen.  

• beschikbaar zijn voor het bemannen van de NVHVV-stand tijdens symposia en 
congressen; 

• desgevraagd in Cordiaal, NVHVV Nieuwsbrief en op de ALV verslag doen van de 
plannen en voortgang van de werkgroep; 

• aanleveren van materiaal t.b.v. de NVHVV website ; 

• vertegenwoordiging van de werkgroep in het bestuur van de NVHVV door de voorzitter. 
 
De werkgroepleden zullen zich verder inzetten nieuwe leden te werven. 
 
Bijeenkomsten 
De werkgroep zal het komende jaar ongeveer 6 keer bij elkaar komen. Een deel van deze 
bijeenkomsten realiseren wij met telefonisch vergaderen. De werkgroep bestaat uit 7 leden. 
De leden zijn van oorsprong verpleegkundigen met verschillende cardiovasculaire 
aandachtsgebieden en wetenschappelijke achtergronden en werkzaam binnen verschillende 
disciplines in de gezondheidszorg.   
 
Samenstelling  
Naam Functie binnen de 

WGWO 
Werksituatie en organisatie 

Dr. Mattie Lenzen Voorzitter  Wetenschappelijk Onderzoeker 
Cardiologie, Erasmus MC Rotterdam 

Mw. drs. Ingrid Schiks  Secretaris  Verpleegkundige afdeling Cardiologie, 
Radboud UMC, Nijmegen 

Mw. drs. Anne-Margreet 
van Dishoeck 

Redactieraad Cordiaal Junior onderzoeker Maatschappelijke 
Gezondheidszorg, Erasmus MC 
Rotterdam 

Mw. drs. P.G. van ´t 
Verlaat 

Congrescommissie Research Coördinator Sophia 
Kinderziekenhuis, Erasmus MC 
Rotterdam 

H. van de Wetering, MA 
ANP 

 Nurse Practitioner Cardiologie 
Coördinator Research & Development 
Cardiologie, Isala Klinieken Zwolle 

Mw. drs. Marja Holierook  Senior verpleegkundige CCU  AMC 
Amsterdam 

Mw. drs. Marjolein 
Snaterse 

 Docent Verpleegkunde, Junior 
onderzoeker Verpleegkunde 
Hogeschool van Amsterdam 

 
 


