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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarplan van de Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen 

(NVHVV) 2018. Met plezier bied ik u dit jaarplan aan, het is mijn eerste jaarplan als voorzitter 

van de NVHVV. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 december 2017 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 juni 2018 

ter vaststelling aan de leden zal worden voorgelegd.  

 

De zorgwereld verandert. De NVHVV blijft dit op de voet volgen en onze visie en missie 

blijven ons uitgangspunt. Hierbij moeten we wel blijven anticiperen op de toekomst. In dit 

jaarplan worden de activiteiten voor 2018 beschreven. Een uitdaging is de nieuwe privacywet 

die 25 mei a.s. ingaat. Verder wordt de opleidingsstructuur voor de CZO-opleidingen 

geherstructureerd. Hiervoor moeten de  beroepscompetentieprofielen van de 

interventiemedewerkers en de CCU-verpleegkundigen worden geactualiseerd.   

 

De veranderingen binnen de wet BIG worden gevolgd om te kunnen anticiperen op wat dit 

betekent voor de vereniging. In dit jaarplan beschrijven de werkgroepen hoe ze invulling 

geven aan de taak om zorg te dragen voor excellente en veilige cardiovasculaire 

patiëntenzorg. 

 

Kortom veel werk wat met veel passie wordt gedaan op vrijwillige basis. 

 

Patricia Ninaber 

Voorzitter NVHVV 

December 2017 
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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  

Bestuur 
Dagelijks bestuur (DB) 
Voorzitter, vicevoorzitter en/of past chair,  
penningmeester, past-penningmeester, genodigden 
afhankelijk van vergaderthema’s 
Vergaderfrequentie: 1 keer per maand 
 
Voltallig bestuur (VB) 
DB, voorzitters alle werkgroepen 
Vergaderfrequentie: 4 keer per jaar 

Werkgroepen 
 
Acute Cardiale Zorg 
Atriumfibrilleren  
Congenitale Cardiologie 
Congressen 
Cordiaal 
Hartfalen 
Hartrevalidatie 
ICD Begeleiders & 
 Elektrofysiologie 
Interventie Cardiologie 
Thoraxchirurgie 
Vasculaire Verpleegkunde 
Expertgroep Verpleegkundig     
             Specialisten 
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: 4 x per jaar 
 
Vergaderfrequentie 
Redactieraad:2x 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 
Cross Media Nederland 
Haanskorf eindredactie 
Hogeschool van Utrecht 
Stichting September 
NU’91 
Xaurum (PE online) 
Polder Knowledge (website) 
Jisther Office Support 
NVVC 

NVT 

 

Algemene Ledenvergadering (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 / past-penningmeester 

• de voorzitters van de werkgroepen: 

o Acute Cardiale Zorg 

o Atriumfibrilleren 

o Congenitale Cardiologie 

o Congressen 

o Cordiaal 

o Hartfalen 

o Hartrevalidatie 

o ICD begeleiders en Elektrofysiologie 

o Interventiecardiologie 

o Thoraxchirurgie 

o Vasculaire Zorg 

o Expertgroep Verpleegkundig Specialisten 

o Wetenschappelijk Onderzoek 

 

 

Het verenigingsbureau bestaat uit: 

• het verenigingssecretariaat 

• de financiële administratie 

• de ledenadministratie 

• beheer kwaliteitsregister 

• beheer van de website 

• organisatie CNE’s 

• postadres 

 

 

Algemene Ledenvergaderingen 

Op 13 december vond de tweede Algemene Ledenvergadering van 2017 plaats. Agendapunt 

op deze vergadering was het bespreken van het concept jaarplan 2018, vervolgens de 

reacties van leden te verwerken en het concept jaarplan 2018 vast te stellen tijdens de 

eerste Algemene Ledenvergadering in 2018. De vereniging wil op deze wijze haar plannen 

bij de leden kenbaar maken en hiervoor draagvlak creëren.  
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De missie en visie van de NVHVV 

De NVHVV is de verpleegkundige beroepsgroep die zich richt op verpleegkundigen en 

verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn binnen de preventieve, acute, chronische en 

electieve cardiovasculaire zorg. 

 

In 2017 is het beleidsplan NVHVV 2020 geschreven. Door de veranderende definitie van 

gezondheid en de herziening van het verpleegkundig beroep 2020  zijn de missie en de visie 

van de NVHVV aangepast. 2018 zal in het teken staan van het voorbereiden en uitvoeren 

van het beleidsplan NVHVV 2020. 

 

De missie van de NVHVV  

De missie van de Nederlandse vereniging van Hart en Vaatverpleegkundigen luidt: 

“Iedere cardiovasculair verpleegkundige competent”. 

 

 

De visie van de NVHVV  

De NVHVV richt zich op de deskundigheidsbevordering van de cardiovasculair 

verpleegkundigen. Hiertoe reikt zij hen de nieuwste inzichten, richtlijnen en vakinhoudelijke 

informatie aan. Het doel is de cardiovasculaire verpleegkundigen in staat stellen hun 

professie in de cardiovasculaire zorg op excellente wijze aan hun patiënten aan te bieden en 

de hun deskundigheid te borgen. 

 

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 2018 nastreven door middel van de volgende 

activiteiten. 

 

 

De verenigingsstructuur 

Zowel externe als interne ontwikkelingen maken dat de NVHVV steeds sneller moet 

anticiperen op veranderingen en ad hoc antwoorden moet geven op vragen die vanuit onder 

andere de media worden gesteld. Momenteel beraadt het bestuur zich erover of het huidige 

organisatiemodel van de vereniging aangevuld of gewijzigd moet worden.  

In 2018 wordt onderzocht of de structuur van de vereniging moet worden gewijzigd om haar 

missie en visie te waarborgen. 
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Het NVHVV Bureau 

Dit jaar heeft het NVHVV-bureau weer het volledige verenigingssecretariaat gevoerd. 

Hieronder valt de financiële administratie, de ledenadministratie, de contributie-inning en de 

postbusfunctie. Vanaf 1 januari 2014 worden deze taken uitgevoerd door Jisther Office 

Support.  

 

 

Adviesraad NVHVV 

In 2018 wordt gestart met het inrichten van een adviesraad. De adviesraad adviseert het 

bestuur ongevraagd met betrekking tot missie, visie, ambitie en strategie van de vereniging. 

Door het instellen van een adviesraad kan het beleid van de vereniging beter aansluiten bij 

wat er leeft bij de achterban en ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. 

 

 

Financieel beleid 

De NVHVV ontvangt vanaf 2018 geen subsidie meer van de Nederlandse Hartstichting.  

Voor de financiën streeft de NVHVV er naar inkomsten te werven door o.a.:  

• Subsidies te verkrijgen bij andere organisaties; 

• Partnerships aan te gaan met andere organisaties die gelieerd zijn aan de 

cardiovasculaire zorg; 

• Sponsorgelden te verwerven. 

• Advertentiegelden (Cordiaal, elektronische nieuwsbrief en website) te verwerven. 

 

 

Ledenwerving 

Het bestuur streeft ernaar dat zoveel mogelijk beroepsbeoefenaren in de cardiovasculaire 

zorg lid zullen worden van de vereniging. De vereniging zal daartoe in 2018 wederom 

proactief leden blijven werven tijdens congressen, na- en bijscholingen, en andere 

bijeenkomsten, maar ook via Cordiaal, de website en multimedia zoals Facebook en Twitter.  

 

 

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 en ten goede komen aan een grote groep hart- en vaatverpleegkundigen, tevens 

dienen zij de kwaliteit van zorg verbeteren. Het format om een projectvoorstel in te dienen en 

de beoordelingscriteria zijn verkrijgbaar bij het bureau van de NVHVV. 

 

 

  



NVHVV Jaarplan 2018 
  Pagina 8 

 

Deskundigheid 

 

Beroepsdeelprofiel 

Gezien de veranderingen in de zorg welke ook hun doorslag vinden in het onderwijs is in 

2017 het beroepscompetentieprofiel Hart- en Vaat verpleegkundige herzien en bijgesteld. In 

2018 zullen de beroepscompetentie profielen voor de interventiecardiologie en voor de acute 

cardiale zorg CC verpleegkundige worden herzien.  

 

 

Na en bijscholingscursussen CNE (Continuing Nursing Education) 

Ook in 2018 zullen de na- en bijscholingscursussen (CNE) worden georganiseerd door de 

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 (cardiovasculaire) zorg. Om het voor zoveel 

mogelijk leden aantrekkelijk te maken is vanaf 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.  

 

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 

2018 worden gecontinueerd. In 2018 zal nader onderzocht worden of het zinvol is dat  de 

post HBO opleiding  Chronisch Zieken, differentiatie Hart- en Vaatverpleegkunde van de 

Hogeschool Utrecht ook een CZO erkenning krijgt. 

 

 

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, moeten verpleegkundigen en 

gelieerde medewerkers voldoen aan bepaalde kwaliteitsstandaarden. Dit biedt henzelf en 

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 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 (en gelieerde 

medewerkers) bevorderen door hun werkervaring en scholing te waarderen via de 

registratie. Het is de verantwoordelijkheid van de geregistreerde over voldoende beroeps- en 

scholingsactiviteiten te beschikken zodat voldaan wordt aan de kwaliteitsstandaard van het 

register. 
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Cordiaal 

Net als in de afgelopen jaren zijn voor 2018 vijf uitgaven van het vakblad Cordiaal van de 

NVHVV gepland. Een uitgever en fotograaf zullen het tijdschrift vormgeven, vervaardigen en 

verzenden. De eindredacteur redigeert de artikelen en bewaakt de tijdsplanning. Ook zij zal 

haar werkzaamheden in 2018 voortzetten. 

 

 

Congressen 

• De NVHVV kent een blijvende samenwerking met Stichting Venticare, waarbij de NVHVV 

ook in 2018 op een van de 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 2018 

zal Venticare-Live plaatsvinden op 6 en 7 juni. De NVHVV zal op een van deze dagen 

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 23 november 2018 

plaatsvinden in de ReeHorst te Ede. Het thema is ‘Hart/d werken!’. 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. De samenwerking met 

congresorganisatie Congress Company uit ’s-Hertogenbosch zal in 2018 worden 

gecontinueerd. 

• Met onze partners binnen de acute zorg is het plan in 2019 een gezamenlijk congres te 

organiseren. In 2017 zijn hiervoor de voorbereidingen gestart in 2018 zal er verdere 

afstemming plaats vinden over de invulling en de organisatie. 

 

 

Communicatie 

 

Nieuwsbrief 

Tweemaandelijks wordt er een nieuwsbrief verspreid. In de nieuwsbrief staat actuele en 

relevante informatie.  

 

 

Facebook 

Onderhouden van de Facebook-pagina. Voor het actief houden van de Facebook pagina 

worden het DB, het bestuur en de werkgroepen gevraagd regelmatig input te leveren. 

 

 

Website 

In 2018 wordt de website van de NVHVV geactualiseerd. 

Het beheer van de website wordt ook in 2018 weer ondergebracht bij het NVHVV bureau. De 

verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website wordt gedragen door het Dagelijks 

Bestuur en de bestuursleden en de leden. Op deze manier worden verantwoordelijkheden en 

activiteiten verdeeld en is de verwachting dat de website als medium meer gebruikt gaat 

worden. Dit laatste is reeds het gevolg van het feit dat leden zelf hun NAW-gegevens kunnen 

inzien en wijzigen, evenals hun wachtwoord. 

  

http://www.venticare.nl/
http://www.carvasz.nl/
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NVHVV 

Om de activiteiten van de NVHVV beter onder aandacht te brengen, wil de NVHVV in 2018 

voorbereidingen treffen om een “Liaison netwerk” implementeren. In iedere zorginstelling die 

cardiovasculaire zorg verleent, hoopt de NVHVV een liaison ofwel een contactpersoon te 

benoemen. 

 

 

Stakeholders 

De NVHVV streeft ernaar optimaal zichtbaar te zijn binnen diverse samenwerkingsverban-

den, zodat de inbreng van haar leden is gewaarborgd en de resultaten van de samenwerking 

zichtbaar zijn. Het bestuur is van mening dat de vereniging onverminderd bijdragen kan 

leveren aan derden, Hierbij blijft wel dat afwegingen noodzakelijk zijn. In 2018 worden 

hierover binnen het bestuur en de werkgroepen kritische afwegingen gemaakt  

 

 

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 1 à 2 keer per jaar. 

 

 

Samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) 

De NVHVV en de NVT hebben in 2016 de intentie uitgesproken tot samenwerking en zullen 

in 2018 deze intentie verder uitwerken en door middel van een intentieverklaring vastleggen. 

 

 

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. 

 

 

Nederlandse Hartstichting 

Jaarlijks vindt er overleg plaats met de Nederlandse Hartstichting (NHS) ter evaluatie en 

bespreking van de plannen en raakvlakken. De vorderingen van de activiteiten zullen ook in 

2018 worden besproken. De jaarlijkse subsidie die de NVHVV ontving van de NHS is de 

afgelopen jaren afgebouwd en in 2018 ontvangt de NVHVV geen subsidie meer. 
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Harteraad 

Jaarlijks vindt er overleg plaats met de Harteraad (voorheen De Hart- en Vaatgroep), de 

patiëntenvereniging voor hart- of vaatpatiënten en hun naasten, ter evaluatie en bespreking 

van de plannen en raakvlakken. De vorderingen van de activiteiten zullen ook in 2018 

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 

€ 6,80 (normaal € 13,25) 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. Zo nodig zullen 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. Jaarlijks vinden twee 

overleggen plaats over lopende zaken. 

 

V&VN 

Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen beide partijen om elkaar te informeren over 

elkaars activiteiten. De samenwerking met beroepsverenigingen wel aangesloten bij de 

V&VN zal worden gecontinueerd (indien gewenst). 

 

 

Internationale contacten  

Naast nationale contacten ziet de NVHVV ook voordelen in internationale samenwerking. Op 

7 t/m 9 juni 2018 zal het jaarlijkse  “EuroHeartCare” van de European Society of Cardiology 

(ESC) Council on Cardio Vascular Nursing and Allied Professions (CCNAP) plaatsvinden in 

Dublin, Ierland. Het thema is: “Tackling the Complexity of Cardiovascular Care”. Het 

jaarlijkse ESC Cardiology congres vindt plaats op 25 t/m 29 augustus 2018 in Munchen, 

Duitsland. Het thema is: „Spotlight: Valvular Heart Disease”. 

 

Bijna binnen al deze (werk)groepen, heeft de NVHVV haar afgevaardigden. De voorzitter van 

de NVHVV is afgevaardigd in de National Society committee en tevens board member van 

de CCNAP op de post communicatie. 

 

De NVHVV stelt in 2018 één persoon in de gelegenheid om het EuroHeartCare congres van 

CCNAP te bezoeken. De criteria hiervoor zijn op te vragen bij het bureau van de NVHVV. 
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Bestuurlijk actieplan 2018 

Actie  Wie Verantwoording Afronding 

Onderzoeken 

bestuurlijke 

organisatie 

vereniging 

 Commissie 

Structuur 

Bestuur ALV juni 

2018 

Cardiac Care 

opleiding  

Interventie 

specialisatie 

Afvaardiging 

N. Nauta 

A. v. Woerkom 

J. Morsink 

Commissie 

Opleiding o.l.v. 

M. Snaterse 

Werkgroepen 

Bestuur 

Dec 2018 

Actualisatie 

functieprofielen 

 Werkgroep 

CCU/ 

interventie 

Werkgroep CCU/ 

interventie 

September 

2018 

Onderzoeken wens 

en mogelijkheid 

CZO certificering 

H&V-verpleegk. 

 DB 

Werkgroepen 

HF, HR, ICD, 

VZ 

DB 

Werkgroepen HF, 

HR, ICD, VZ 

Voortgang 

Dec 2018 

Acute Zorg congres  G. Hengstman 

G. Mulder 

DB 

Congrescomm. 

DB en werkgroep 

Acute Cardiale 

Zorg 

 

Website 

 

 Secretariaat DB 

Werkgroepen 

1 feb 2018 

NVHVV AVG proof  M. Nierop / 

Secretariaat 

Bestuur 25 mei 2018 

Facebook 

Actueel en levendig 

houden 

 Secretariaat DB, bestuur,  

Werkgroepen, 

leden 

Gedurende 

2018 

Adviesraad voorstel voorbereiden    

Instellen liaison / 

contactpersonen 

NVHVV binnen de 

instellingen 

Uitwerking 

voorbereiden    

Kwaliteitsborging en 

leidraad CCU 

Overleg NVVC 

 DB DB 

Werkgroep ACZ 

NVVC 

voorstel 
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Werkgroep Acute Cardiale Zorg 
 

 

Doel van de werkgroep   

De werkgroep draagt met haar activiteiten bij aan het behalen van de doelstellingen van de 

NVHVV. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere werkgroepen van de NVHVV en het 

bestuur. De werkgroep is alert op de professionalisering van de verpleegkundige werkzaam 

op het terrein van de acute cardiale zorg. De werkgroep levert een bijdrage aan de primaire 

opleidingen en deskundigheidsbevordering onder andere door middel van participatie in het 

CZO, het organiseren van CNE’s (Continuing Nursing Education) en door bijdragen te 

leveren aan congressen. 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; 

• participatie in CZO aangaande erkenning (en auditen) opleidingen;  

• vertalen van europese en mondiale richtlijnen naar de CC verpleegkundige zorg in 

Nederland; 

• inbedden van nieuwe leden; 

• het uitdragen van de missie en doelstellingen van de werkgroep en de NVHVV; 

• ondersteuning van het bestuur van de NVHVV aangaande activiteiten binnen 

cardiovasculair Nederland betreffende  acute cardiale zorg en 

• 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 2018 

• Bijdrage leveren aan Congrescommissie voor CarVasZ; 

• (mede) organisatie van het cardiologische deel op Venticare; 

• Richtlijnen c.q. zorgpaden  verder ontwikkelen in samenspraak met andere 

(internationale) beroepsverenigingen;   

• Voor 2018 CNE programma samenstellen i.s.m. werkgroepen Vasculaire Zorg en 

Interventie Cardiologie; 

• Inwerken van twee nieuwe leden om de kernactiviteiten te kunnen blijven waarborgen. 

 

 

Bijeenkomsten 

De werkgroep acute cardiale zorg komt 4 maal per jaar bijeen; driemaal fysiek en eenmaal 

middels conference call. De spreiding van de vergaderdata sluiten aan bij eerder genoemde 

activiteiten. Indien noodzakelijk vindt extra overleg plaats. 
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Samenstelling 

De werkgroep bestaat momenteel uit 7 leden; afkomstig uit diverse (cardiale, interventie en 

cardiochirurgische) centra. Hiermee is de werkgroep volledig en kan ze derhalve de input op 

het gebied van zowel kennis- alsook netwerkaangelegenheden waarborgen. 

 

 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als … / bij … 

Carlijn Kamer Secretaris/vicevoorzitter CCU verpleegkundige 

Interventieverpleegkundige 

Meander MC Amersfoort 

Annemarie Lagendijk Liaison Venticare CCU verpleegkundige  

Groene Hart ziekenhuis Gouda 

Annelies van Woerkom Liaison/auditor CZO  CCU-verpleegkundige  

Amphia ziekenhuis Breda 

Anne Grosheide  CNE CCU-verpleegkundige  

OLVG Amsterdam 

Leontine Wentrup Volgt CCU verpleegkundige 

VuMC Amsterdam 

Laura van Vliet Congrescommissie CarVasZ 

Back up voor CNE 

 

CCU-verpleegkundige  

OLVG Amsterdam en  

Interventieverpleegkundige i.o. 

Geert Hengstman Voorzitter/liaison Cordiaal Verpleegkundig specialist 

Ambulance Oost 

Promovendus MUMC+ 
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Werkgroep Atriumfibrilleren 
 

 

Doel van de werkgroep   

Het uitgangspunt van de werkgroep is het optimaliseren van zorg van patiënten met 

atriumfibrilleren, 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 uitbouwen van een kenniscentrum en op het gebied 

van AF voor diverse disciplines in Nederland.     

 

 

Activiteiten 

Binnen de werkgroep AF is één persoon lid van de congrescommissie, een past chair 

functioneert op de achtergrond. Eén persoon verzorgt de organisatie van de CNE waarbij 

een ander werkgroeplid kan ondersteunen. Twee personen participeren bij de NVVC in AF 

Connect. Eén persoon is aanspreekpunt voor Cordiaal. 

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 2018 

• Het zorgmodel Atriumfibrilleren is een ‘levend’ document  waarbij jaarlijks een update zal 

plaatsvinden o.b.v. ontwikkelingen en richtlijnen. Het zorgmodel is onderdeel van de 

NVVC AF Connect ‘toolkit’. 

• De werkgroep zal in 2018 op aanvraag, via de NVHVV, een bijdrage leveren aan bij en 

nascholingstrajecten voor diverse organisaties.  

• Er zullen 2 artikelen aangeleverd worden voor Cordiaal.  

• Een CNE-AF wordt georganiseerd worden i.c.m. werkgroep hartfalen.  

• Er zal een sessie georganiseerd worden tijdens CarVasZ. 

• Voor deskundigheidsbevordering worden publicaties en studies m.b.t. tot AF uitgewisseld 

en zullen momenten voor intercollegiale toetsing worden ingepland. 

• Het up tot date houden van de website als kennis medium voor verpleegkundigen,  

verpleegkundig specialisten en andere zorgverleners. 

• Het streven van de werkgroep is om bekendheid te vergroten richting collega disciplines 

en  patiëntenverenigingen  waardoor kennis en expertise gedeeld kan worden. 

• Er zal worden onderzocht of er projecten ontwikkeld kunnen worden om bewustwording 

bij patiënten en professionals op het gebied van AF te bevorderen.  

• Participatie bij de NVVC in het AF Connect project. 

• Er zal een masterclass worden overwogen mogelijk in samenwerking met de werkgroep 

VS.  
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Bijeenkomsten 

De werkgroep vergadert 4 x per jaar. Hierbij vergadert de werkgroep 3 x op locatie in Utrecht 

en 1 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.  

 

Adelheid Kolkman (voorzitter per 1-1-2018)  Koningin Beatrix Ziekenhuis Winterswijk 

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

Lucy Vinke      St. Jansdal ziekenhuis Harderwijk 

Ineke Baas (secretaris)     Martini ziekenhuis Groningen 

Bianca Vorstermans     Maastricht Universitair Medisch centrum  

Cassandra Hoorn     Catharina Ziekenhuis, Eindhoven 

Invulling vacatures z.s.m.    
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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 Continue 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 programmacommissie van CarVasZ. 

• Het verzorgen van presentaties op (inter)nationaal niveau 

• Accrediteren van scholing/congressen in Nederland over aangeboren hartafwijkingen 
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Concrete activiteiten voor het jaar 2018 

• Vergaderen 2018,  5x per jaar, eerste vergadering 17 januari 2018 

• Organiseren van landelijke scholing: 10 april 2018 CNE; Diagnostiek en chirurgie in de 

levensloop van een patiënt met een aangeboren hartafwijking 

• Organiseren van het programma voor het jaarlijks congres CarVasZ 2018 

• Contacten uitbreiden met (inter)nationale werkgroepen/congrescommissies/artsen 

organisaties.  

• Voor de rubriek Congenitale Hartafwijkingen zijn er 5 artikelen in Cordiaal gepland 

• Bijdrage aan landelijk overleg CZO nieuwe opleiding structuur t.b.v. Congenitale 

Cardiologie  
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Werkgroep Congressen  
 

 

Doel van de werkgroep 

In 2018 heeft de werkgroep Congressen als hoofddoel het jaarlijkse congres van de NVHVV, 

CarVasZ, te organiseren. Met dit congres wil de werkgroep bijdragen aan de doelstelling van 

de NVHVV, professionaliseren van hart- en vaatverpleegkundigen, verpleegkundig 

specialisten en andere zorgprofessionals in het Nederlandse cardiovasculair zorgdomein. 

Het CarVasZ-congres biedt 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 naar een samenstelling van een afgevaardigde uit iedere werkgroep 

van de NVHVV, zodat elk aandachtsgebied binnen de hart- en vaatverpleegkunde is 

vertegenwoordigd en tot zijn recht kan komen in het programma van CarVasZ. Gezamenlijk 

wordt het programma van CarVasZ vastgesteld tijdens de vergaderingen. De werkgroep 

Congressen kent in 2018 twee personen die de voorzittersfunctie vervullen, deze zitten de 

vergadering voor, houden contact met het congresbureau Congress Company en dragen 

zorg voor (de coördinatie van) de publicaties in Cordiaal over het CarVasZ-congres. 

 

 

De concrete activiteiten voor het jaar 2018 

CarVasZ heeft zich inmiddels ontwikkeld als hét congres voor de cardiovasculaire zorg. 

CarVasZ 2018 vindt op vrijdag 23 november plaats in De Reehorst in Ede. In 2018 heeft 

CarVasZ als thema ‘Hart/d werken!’’. Er zal tijdens dit congres aandacht zijn voor onder 

andere het huidige tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen, nieuwe ontwikkelingen in 

de zorg en de letterlijke werking van systemen in het lichaam op cardiovasculair gebied.  

Het congres zal starten met een plenaire sessie en gevolgd worden door meerdere 

parallelsessies. In de parallelsessies zullen ook workshops worden gegeven. De 

parallelsessies worden ingevuld door de werkgroepen van de NVHVV. Hiermee zijn alle 

specialismes binnen de cardiovasculaire zorg vertegenwoordigd. Tevens is er de 

mogelijkheid tot het indienen van abstracts over projecten op het gebied van innovatie en 

wetenschappelijk onderzoek. 

 

 

Bijeenkomsten 

De werkgroep Congressen heeft in 2018 vijf vergaderingen gepland. De vergaderingen die 

plaatsvinden in januari, februari, maart en april staan in het teken van het samenstellen van 

het programma voor CarVasZ 2018. Tijdens de vergadering in januari wordt ook CarVasZ 

2017 geëvalueerd. Het programma van CarVasZ 2018 wordt in juni gepubliceerd. In de 

vergadering van september staan de laatste voorbereidingen voor CarVasZ 2018 en de start 

van de voorbereidingen voor CarVasZ 2019 centraal.  
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Verdere communicatie loopt via telefoon en e-mail. De voorzitters zijn aanwezig bij de 

bestuursvergaderingen van de NVHVV. Daarnaast hebben de voorzitters twee 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 Congress Company en één keer per jaar met de 

ReeHorst in Ede. 

 

 

Samenstelling  

• Gerlinde Mulder (voorzitter), senior ICD verpleegkundige, LUMC, Leiden. 

• Ingrid Hogewerf (voorzitter), Hartfalen en CVA-nazorg verpleegkundige, Thuiszorg Icare 

Flevoland. 

• Colinda Koppelaar, datamanager klinische epidemiologie cardiologie, Erasmus MC 

Rotterdam  

• Willeke Mensingh (interventie cardiologie) UMC Groningen 

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

• Jan Koppes, (hartrevalidatie), Leidinggevende Cardiologie, West Fries Gasthuis, Hoorn 

• Yvette Henstra (vasculaire zorg), Verpleegkundig specialist Vasculaire Geneeskunde, 

OLVG, Amsterdam 

• Corry de Jong (expertgroep verpleegkundig specialisten), Verpleegkundig specialist Poli 

Cardiologie, OLVG Amsterdam. 

• Miriam Kamphorst-Kolkman (thoraxchirurgie), Verpleegkundige Cardiothoracale 

Chirurgie, Radboud UMC Nijmegen. 

• Adelheid Kolkman (atriumfibrilleren), Verpleegkundig specialist Cardiologie/Hartfalen, 

Koningin Beatrix Ziekenhuis Winterswijk. 

• Lucy Vinke (atrium fibrilleren) Verpleegkundig Specialist Cardiologie 

• St Jansdal ziekenhuis Harderwijk 

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

• Resy Verheijen (ICD), CCU-verpleegkundige/ICD-begeleider, St. Antonius Ziekenhuis 

Nieuwegein. 

• Ellen van ‘t Verlaat (wetenschappelijk onderzoek), Research coördinator, Erasmus MC 

Sophia Rotterdam. 

• Laura van Vliet (acute zorg), interventie verpleegkundige, OLVG Amsterdam. 

• Marjan Aertsen, (Hartfalen) Verpleegkundig specialist, Cardiologie, Diakonessenhuis 

Utrecht 

• Chantal de Bakker, (Hartfalen) Verpleegkundig specialist, Thoraxcentrum, Cardiologie, 

LVAD, ErasmusMC  
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Werkgroep Cordiaal 
 

 

Doel van de werkgroep   

De werkgroep heeft als doel bij te dragen aan professionalisering en deskundigheids-

bevordering van verpleegkundigen die werkzaam zijn op het gebied van hart en vaatziekten.  

Cordiaal biedt ruimte voor relevante cardiovasculaire artikelen, opfriscursussen, een rubriek 

voor nieuw onderzoek dat is gedaan, korte interviews om kennis te maken met andere 

functies dan jouw eigen binnen de cardiovasculaire zorg, verenigingsnieuws, werkgroep 

activiteiten en brengt congressen en scholingsaanbod onder de aandacht van haar leden, 

waaronder het jaarlijkse CarVasZ congres dat door de NVHVV wordt georganiseerd en de 

CNE’s. 

Doordat alle redactieleden andere functies betreden, is er groot netwerk binnen de redactie. 

Daarbij leveren de redactieraadleden (een lid per werkgroep) twee artikelen per jaar aan de 

Cordiaal zodat we als Cordiaal onze lezers op de hoogte houden van de innovaties binnen 

elk sub specialisme.  

 

 

Activiteiten 

• Realiseren van vijf uitgaven Cordiaal (jaargang 39) per jaar. Het blad bestaat uit 32 - 36 

pagina’s fullcolour. De mogelijkheid blijft, net als in 2017, bestaan tot fluctueren in aantal 

pagina’s. Streven blijft 36 pagina’s per uitgave 

• Het blad bestaat in principe uit vijf artikelen per uitgave. Er is een balans tussen luchtige, 

praktische en leerzame artikelen 

• Het begeleiden van publicatievoorstellen tot artikel, het schrijven van rubrieken en 

recensies, eigen artikelen aanleveren en het afnemen van interviews 

• Het zoeken naar auteurs en krachtige artikelen voor in de Cordiaal 

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

www.cordiaal.nl 

• Contact onderhouden met CrossMedia over te publiceren artikelen om aan te kunnen 

sluiten bij eventuele adverteerders 

• Contact onderhouden met de werkgroep congressen en Congres Company met 

betrekking tot CarVasZ en de informatievoorziening daarover in Cordiaal 

 

 

De concrete activiteiten voor het jaar 2018 

• Uitbreiden van de redactie met twee nieuwe redactieleden. De redactie gaat actief leden 

werven door onder andere een berichtje op LinkedIn en Facebook en posters op te 

hangen bij CCU’s en MCC’s in verschillende ziekenhuizen 

• Tot nu toe hebben we ons vooral gericht binnen de vasculaire zorg op de hart en 

vaatziekten. We willen met de redactie kijken of we dit jaar een stukje neurologie (denk 

aan CVA,TIA) en gynaecologie (denk aan HELLP-syndroom) kunnen toevoegen. Ook 

willen we kijken of we eventuele maatschappelijke (politieke) kwesties aan bod kunnen 

gaan brengen (denk aan functiedifferentiatie HBO-V en MBO-V, burn-out bij 

verpleegkundigen, de nieuwe opleidingen die zijn ontwikkeld) 

 



NVHVV Jaarplan 2018 
  Pagina 22 

 

• Het Cordiaal draaiboek, de auteursinstructies en de instructies voor het schrijven van een 

congresverslag up to date hebben 

• We gaan door met alle rubrieken uit 2017 (opfriscursus, hartlopend, vraag & antwoord, 

Uit het hart, Congenitaal, congresverslagen) 

 

 

Bijeenkomsten 

 

Vergadering Datum Tijd Aanwezig 

1. Telefonisch 11-01-2018 19:30 – 21:00uur Redactie 

2. Op locatie 13-03-2018 18:00 – 20:00uur Redactie + Redactieraad 

3. Telefonisch 17-05-2018 19:30 – 21:00uur Redactie 

4. Op locatie 03-07-2018 18:00 – 20:00uur Redactie 

5. Telefonisch 13-09-2018 19:30 – 21:00uur Redactie 

6. Op locatie 13-11-2018 18:00 – 20:00uur Redactie + redactieraad 

 

 

Samenstelling Werkgroep 

 

Naam Functie in werkgroep Werksituatie en organisatie 

Leonie Caesar Hoofdredacteur AMC  

Echocardiografist i.o. 

Maja Haanskorf Eindredacteur - 

Margje Brummel-Vermeulen Redacteur UMC Utrecht  

VS Hartcatheterisatiekamer en Post 

Infarct Polikliniek 

Janine van Veen-Doornenbal Redacteur Eigen praktijk in rouw- en 

verliesbegeleiding 

Wim Janssen Redacteur Rijnstate te Arnhem 

VS Hartfalenpoli 
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Werkgroep Hartfalen 
 

 

Doel van de werkgroep   

• De werkgroep wil een netwerk en informatiepunt zijn voor (gespecialiseerd) 

verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten met het aandachtsgebied hartfalen; 

• Het bevorderen van de deskundigheid van (gespecialiseerd) 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 educatie. 

 

 

Activiteiten 

• De voorzitter van de werkgroep participeert in het NVHVV-bestuur om de werkgroep te 

vertegenwoordigen en de lijnen met het bestuur kort te houden; 

• De werkgroep vergadert 5 keer per jaar; 

• De werkgroep profileert zich in Nederland onder andere, door:  

• Participatie in CarVasZ, 

• Betrokkenheid bij de vaststelling van het programma van de Nationale Hartfalendag 

(georganiseerd door NVVC) 

• Het met andere NVHVV werkgroepen organiseren van een Continuing Nursing 

Education (CNE) op het gebied van hartfalen en aan hartfalen gerelateerde 

onderwerpen 

• Het schrijven van artikelen voor het vakblad Cordiaal; 

• Participeren in het herzien of ontwikkeling van richtlijnen op het gebied van hartfalen 

• Participatie in het NVVC Connect hartfalen project 

• Participatie in de werkgroep beroepsprofiel hart en vaatverpleegkundige 

• De werkgroep participeert in de redactieraad van Cordiaal 

• De werkgroep onderhoudt de webpagina van de werkgroep hartfalen op de NVHVV-

website 

• De werkgroep onderhoudt contact met patiëntenvereniging De Hart&Vaatgroep, 

diagnosegroep hartfalen, cardiomyopathie en hartkleppen (HCH) en andere organisaties 

zoals de Long Alliantie Nederland. 

 

 

De concrete activiteiten voor het jaar 2018 

• Zie bovengenoemde activiteiten 

 

 

Bijeenkomsten 

• Woensdag  17 januari (telefonisch) 

• Dinsdag   20 maart (bijeenkomst) 

• Woensdag  6 juni (telefonisch) 

• Woensdag  5 september (bijeenkomst) 

• Woensdag  7 november (telefonisch) 
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Samenstelling  

 

Maaike Brons Voorzitter 

Contactpersoon diagnosegroep 

HCH 

Contactpersoon European 

Specialist Nurses Organisations 

(ESNO) 

Telebegeleiding bij hartfalen 

Website 

Verplegingswetenschapper zorglijn 

cardiologie Universitair Medisch Centrum 

Utrecht 

Marlies Niesing Secretaris 

Nationale Hartfalendag                    

Verpleegkundig specialist hartfalen  

Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp 

Dian Pruijsers Penningmeester 

CNE 

Verpleegkundig specialist cardiologie 

Deventer Ziekenhuis, Deventer 

Marjan Aertsen Congressen 

NVVC Connect hartfalen 

Beroepsprofiel hart en 

vaatverpleegkundige  

Verpleegkundig specialist hartfalen 

Diakonessenhuis Utrecht/Zeist 

Chantal de Bakker Congressen 

Steunharten 

Verpleegkundig specialist LVAD 

Erasmus MC Rotterdam 

Tonny Jongen Cordiaal 

Klinische lessen palliatieve zorg 

Hartfalenverpleegkundige 

Laurens thuiszorg, Rotterdam 

Caroline Wulffraat Cordiaal 

Klinische lessen palliatieve zorg 

Verpleegkundig specialist cardiologie 

IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den 

IJssel 
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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 2018 

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

gebied van hartrevalidatie 

• De werkgroep levert een actieve bijdrage aan het vakblad Cordiaal door het 

publiceren van minimaal 2 artikelen en door iemand af te vaardigen in de 

redactieraad 

• De werkgroep levert een actieve bijdrage aan de Nieuwsbrief Hartrevalidatie 

• De werkgroep levert een bijdrage aan de NVHVV-website 

• De werkgroep levert een bijdrage aan congressen en symposia (CarvasZ en CNE) 

• 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 

• Participatie in het programma “Benefit”  

• Deelname aan diverse commissies, waar alle werkgroep leden actief aan deelnemen en 

waarvan terugkoppeling is naar de werkgroep:  

• Congrescommissie 

• Redactieraad van Cordiaal; waarbij de werkgroep leden 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 werkgroep 

leden. 

• Ontwikkelen en verzorgen van een scholingsprogramma voor verpleegkundigen 

werkzaam binnen de hartrevalidatie 

• Er zal een programma van één dag georganiseerd worden in samenwerking met 

een andere werkgroep, gericht op ontwikkelingen die voor de hartrevalidatie 

verpleegkundigen van belang zijn. 

• Er worden 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.   
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• Actieve werving van nieuwe werkgroep leden 

• Er zal op scholingen en in de Nieuwsbrief Hartrevalidatie consequent een oproep 

gedaan worden aan hartrevalidatie verpleegkundigen, om zich aan te melden als 

actief werkgroep lid 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.  

 

 

De concrete activiteiten voor het jaar 2018 

• Up to date houden van de website 

• Publiceren van 2 artikelen in Cordiaal met betrekking tot hartrevalidatie 

• Publiceren van de nieuwsbrief hartrevalidatie (najaar 2018) 

• CNE maart 2018 (samen met de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek, Vasculair en 

ICD) 

• Invulling CarVasZ 2018 

• Ontwikkelen van een raamwerk voor de INFO-module en PEP-module 

• Meer profileren op landelijk niveau 

• Ontwikkelen van een hartrevalidatie-app 

• De hartrevalidatie in Nederland naar een hoger peil brengen 

• de regio overleggen verder uitbouwen en optimaliseren 

• de werkgroep leden dienen een proactieve houding aan te nemen en niet te leven van 

vergadering tot vergadering. 

• Meer netwerken met o.a. andere werkgroepen, industrie, Hogeschool Utrecht 

 

 

Bijeenkomsten 

De werkgroep komt 4 keer per jaar bijeen voor een vergadering. Daarnaast is er regelmatig 

contact per mail of telefoon.  

 

 

Samenstelling  

Jan Koppes  Manager kliniek beschouwend Westfriesgasthuis 

(voorzitter a.i.)   

Karin Verhoeven   Coördinator hartrevalidatie Bernhoven (secretaris) 

Anneke Venema - Vos   Coördinator hartrevalidatie BovenIJ ziekenhuis  

     (werkgroep lid)   

Karin Szabo - te Fruchte Coördinator Hartrevalidatie Medisch Spectrum Twente 

(werkgroep lid) 

Marian Lageweg    Operationeel manager Capri Hartrevalidatie 

      (werkgroep lid) 

Janine van Veen-Doornenbal Past chair 
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Werkgroep ICD-begeleiders & Elektrofysiologie 
 

 

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 bewaken en up-to-date houden van het zorgpad 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 2018 zullen verdeeld worden over de subgroepen. 

De subgroepen zijn onderverdeeld in de volgende aandachtsgebieden: 

• Congres 

• Scholing 

• Redactieraad Cordiaal 

• Landelijke patiëntenbrochure/Site 

• Nieuwsbrief 

• PR activiteiten 

 

 

De concrete activiteiten voor het jaar 2018 

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

• De film voor ICD-dragers promoten 

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

• 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 elektrofysiologie. 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. 
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• In navolging van voorgaande jaren willen we ook komend jaar ons zelf zichtbaar 

maken op CarVasZ en met een stand en banner op congressen elders. In 2018 wordt 

er een CNE georganiseerd samen met de werkgroep hartrevalidatie op 27 maart  

•    Voor 2018 denkt de werkgroep ook over  

• Brochure maken voor S-ICD. 

• Samenwerking met patiënten belangenvereniging: de STIN en Harteraad 

 

 

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 2018 zijn: 

30 januari         14-17 uur 

15 mei                11-14 uur  

18 september   11-14 uur  

11 december     11-14 uur 

Locatie: Antonius ziekenhuis, locatie Leidse Rijn. 

 

 

Samenstelling werkgroep 

De huidige werkgroep bestaat uit 10 leden: 

Saskia Elshout,( duo) voorzitter 

ICD verpleegkundige /CCU verpleegkundige VUMC Amsterdam 

Marja Verkerk, (duo) voorzitter 

ICD begeleider UMC Utrecht 

Anja Luijten ,  penningmeester, 

ICD begeleider/cardiologie verpleegkundige Catharina Ziekenhuis Eindhoven 

Eefje Postelmans  

ICD-begeleider, Amphia Ziekenhuis Breda 

Resy Verheijen, 

ICD begeleider St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 

Maria Brussen,  

CCU/ICD verpleegkundige Ziekenhuis Rijnstate Arnhem 

Annette de Meijer  

Cathlab/ICD verpleegkundige Albert Schweitzer kliniek Dordrecht 

Anita van der Ploeg 

ICD-verpleegkundige cardiologie NoordWest ziekenhuisgroep Alkmaar 

Sanne Betist 

ICD-verpleegkundige Erasmus MC Rotterdam 
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Werkgroep Interventiecardiologie 
 

 

Doel van de werkgroep 

De werkgroep heeft als doel een verbindende factor te zijn in het dynamische veld van 

hedendaagse medische en technische ontwikkelingen, tevens tussen de medewerker en de 

leidinggevenden. Daarnaast wil de werkgroep de positie van de beroepsgroep en de 

professionaliteit zowel binnen de eigen organisatie als op landelijk niveau versterken. 

 

 

Activiteiten 

• De voorzitter(VZ) van de werkgroep participeert in het NVHVV-bestuur om de werkgroep 

te vertegenwoordigen en de lijnen met het bestuur kort te houden 

• De werkgroep vergadert 4 keer per jaar (als op locatie niet mogelijk dan via een 

telefonische conferencecall) 

• De werkgroep onderhoudt contact via de VZ met de diverse HCK-en interventiecentra in 

Nederland die aangesloten zijn bij de WIL 

• De werkgroep profileert zich in Nederland onder andere door participatie aan CarVasZ en 

Cordiaal 

• De werkgroep organiseert parallelsessies voor interventieverpleegkundigen en HCK-

medewerkers op het CarVasZ-congres 

• De werkgroep levert voorzitters voor de genoemde sessies op het CarVasZ congres 

• De werkgroep organiseert jaarlijks een Continuing Nursing Education (CNE) dag(deel) 

voor de Interventiecardiologie i.s.m. de werkgroepen Acute Cardiale zorg en Vasculaire 

Zorg. 

• De werkgroep verzorgt  artikelen in Cordiaal, geschreven door werkgroepleden of andere 

auteurs uit het werkveld 

• De werkgroep onderhoudt de webpagina van de werkgroep Interventiecardiologie op de 

NVHVV-website 

 

 

Specifiek 

• Het verder uitbouwen en onderhouden van de contacten van de NVHVV met de NVVC 

• Het verder uitbouwen en onderhouden van de contacten met de SBHFL en NHV: 

deelname van een van onze werkgroepleden aan de visitatiecommissie m.i.v. 2018 

• Het competentieprofiel voor medewerker Interventiecentra herzien in 2017-2018 

• Adressenboekje informatie van interventiecentra Nederland  

 

 

De concrete activiteiten voor het jaar 2018 

• Herzien competentieprofiel HCK-medewerker (sept 2018) 

• Informatie-boekje Interventiecentra Nederland (sept 2018) 

• CNE (sept 2018 en jan 2019) 
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Bijeenkomsten 

De werkgroep Interventiecardiologie komt 4 – 5 x jaarlijks bij elkaar: locatie afwisselend  

Erasmus MC Rotterdam en UMCU Utrecht. 

 

 

Samenstelling  

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als … / bij … 

Marjo de Ronde Voorzitter Erasmus MC: (I-)CCU verpleegkundige, 

interventiemedewerker, TAVI-consulent 

Ank Adan Werkgroeplid Amphia ziekenhuis: HCK-medewerker 

Karlijne v/d Haven Werkgroeplid OLVG: Teamleider HCK  

Margje Brummel-

Vermeulen 

Werkgroeplid Cordiaal UMCU: verpleegkundig specialist intensieve 

zorg bij somatische aandoeningen 

Willeke Mensingh Werkgroeplid CarVasZ UMCG: interventie verpleegkundige HCK 

Danny Mulder Wergroeplid Website UMCN: HCK verpleegkundige 

Dewy Portier Werkgroeplid Meander Ziekenhuis Amersfoort: HCK 

verpleegkundige 

 

 

Contact 

Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met onze werkgroepleden. Wij 

zijn nog op zoek naar enthousiaste collegae om lid te worden van onze werkgroep. Heb je 

interesse dan neem graag contact op met: 

  

Marjo de Ronde. 

m.j.a.g.deronde@erasmusmc.nl  

 

  

mailto:m.j.a.g.deronde@erasmusmc.nl
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Werkgroep Thoraxchirurgie 
 

 

Doel van de werkgroep 

• Opzetten en vergroten van netwerkfunctie en informatiepunt voor cardio thoracaal 

chirurgische verpleegkundigen en andere belangstellenden.  

• Het volgen van de ontwikkelingen en verpleegkundige innovaties op het gebied van de 

Cardio-thoracale 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  

 

 

Activiteiten 

• Organiseren van de jaarlijkse CNE 

• Actieve bijdrage leveren bij congrescommissie 

• Input geven voor vulling van de NVHVV website 

• Vormgeven van landelijk TC kenniscentrum 

• Aan leveren van artikel (en) voor het Tijdschrift Cordiaal 

 

 

De concrete activiteiten voor het jaar 2018 

In  2017 hebben er de nodige wisselingen / uitbreidingen plaatsgevonden in de werkgroep en 

is er een nieuwe voorzitter benoemd. Nederland beschikt over 16 CCTC Centra. Inmiddels 

zijn 10 hiervan aangesloten en zijn we met 2 in gesprek voor deelname. Komend jaar wil de 

werkgroep zich richten op deze hervorming en het contact met de achterban. Zo zal er naast 

de reguliere activiteiten aandacht uit gaan naar het aansluiten bij het CTC netwerk door 

middel van het landelijk CTC overleg en wordt er actief gezocht naar nieuwe leden om zo het 

netwerk compleet te maken. We  gaan ons richten op de opleiding tot CCTC 

verpleegkundige en actief deelnemen in de werkgroep die de CZO heeft geïnstalleerd met 

als doel een Curriculum op te stellen welke moet gaan leiden tot een (inter)nationale 

erkenning  van deze opleiding. 

 

 

Bijeenkomsten 

De werkgroep vergaderd driemaal in St Antonius ziekenhuis locatie Nieuwegein en één keer 

op locatie. De data voor komend jaar zijn: 23 januari, 8 mei, 18 september en 27 november. 

27 november is de vergadering in Eindhoven, deze laatste datum en tijd staan nog niet 

helemaal vast. 
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Werkgroep Vasculaire Zorg 
 

 

Doel van de werkgroep   

• Netwerkfunctie voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en POH werkzaam in 

de vasculaire zorg.  

• Bijdrage leveren aan de deskundigheidsbevordering en professionalisering van de 

beroepsgroep. 

• Bijdrage leveren aan nationale en internationale ontwikkelingen vasculaire zorg. 

 

 

Activiteiten 

• Participatie congrescommissie. De werkgroep levert een actieve bijdrage aan het 

programma CarVasZ 2018 voor de vasculaire sessies.   

• Participatie werkgroep Cordiaal. De werkgroep levert jaarlijks minimaal 2 artikelen aan 

voor plaatsing in Cordiaal.  

• Deelname werkveldcommissie post HBO opleiding voor hart en vaatverpleegkundigen.   

• Betrokken bij het beroepsprofiel voor de hart- en vaatverpleegkundige. Meedenken over 

het nieuwe opleidingsaanbod binnen het CZO. 

• Organiseren CNE Vasculaire Zorg 2 x per jaar. 

• Oriënteren op samenwerking met NVVG, indien dit past binnen de nieuwe missie en visie 

van de vereniging. 

• Contact onderhouden met partners: o.a. platform Vitale Vaten. 

• Opkomen voor belangen vasculaire zorg/vasculair verpleegkundigen binnen NVHVV. 

• Namens de NVHVV bijdragen aan het updaten van de multidisciplinaire richtlijn CVRM 

en addendum hypertensie. 

 

 

De concrete activiteiten voor het jaar 2018 

• Aanleveren twee artikelen Cordiaal. 

• CNE Vasculaire Zorg 2018: 

o 20 maart 2018: samen met werkgroepen hartfalen en AF. Onderwerpen: 

syncope. De middag zal apart zijn, onderwerp ws. medicijnintolerantie en 

therapietrouw. 

o 18 september 2018: samen met werkgroepen acute zorg en interventie 

cardiologie. Voorstel van onderwerpen: bv. acute ischemie, CVA, longembolie 

met dyspnoe, hypertensieve crisis, young stroke. 

• Website van de NVHVV actueel houden. 

• Indien samenwerking NVVG past binnen nieuwe richting NVHVV, vaststellen hoe deze 

samenwerking er dan uit moet zien.   

• Actieve bijdrage update richtlijn CVRM. Een lid van de werkgroep is namens de NVHVV 

afgevaardigd in de richtlijncommissie CVRM. 
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Bijeenkomsten 

Dinsdag 20 maart  16:15-17:30  Domstad, aansluitend aan CNE 

Donderdag 7 juni  15:00-17:00  Vredenburg, Utrecht 

Dinsdag 18 september 16:15-17:30  Domstad, aansluitend aan CNE 

Donderdag 13 december  15:00-17:00   Vredenburg, Utrecht 

 

 

Samenstelling  

Corien Flint VS Vasculaire Zorg UMC Utrecht Voorzitter 

Werkveldcommissie HU  

Contactpersoon CZO 

Samenwerking NVVG? 

CNE september 2018 

Anke Hendriks VS Vasculaire Zorg Radboud UMC, 

Nijmegen 

Secretaris  

CNE maart 2018 

Yvette Henstra VS Vasculaire Zorg OLVG, Amsterdam Update richtlijn CVRM 

Congrescommissie/CarVasZ 

Esther de Haan VS UMC Utrecht CNE september 2018 

Hanneke Evertse VS Vaatchirurgie Ziekenhuis 

Rivierenland, Tiel 

CNE maart 2017 

Redactielid Cordiaal 

Alice Berends Vasculair 

verpleegkundige 

Isala klinieken, Zwolle CNE maart 2018 
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Expertgroep Verpleegkundig Specialisten 
 

 

Doel van de werkgroep   

Het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening aan hart- en vaatpatiënten door middel 

van het aanbieden van scholing, gericht op de voor cardiovasculair verpleegkundig 

specialisten vastgestelde competenties. Tevens promoot de expertgroep het opzetten en 

uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door verpleegkundig specialisten. 

 

 

Activiteiten 

• Het organiseren van Continuing Nursing Education (CNE) voor de cardiovasculair VS 

• Het promoten van wetenschappelijk onderzoek 

• Het aanleveren van artikelen en verslagen voor Cordiaal 

• Het leveren van een bijdrage aan de congrescommissie, door het ontwikkelen van 

competentiegerichte na-en bijscholing voor de VS tijdens CarVasZ 

• Samenwerking met het netwerk cardio-thoracaal VS 

• Samenwerking met de kamer van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) 

• Samenwerking met de V&VN, afdeling Verpleegkundig Specialisten 

 

  

De concrete activiteiten voor het jaar 2018 

1. CNE in samenwerking met werkgroep WO, waarbij WO in de lead. 

2. Participeren in ontwikkeling/herziening richtlijn cardiovasculair risicomanagement 

3. Artikelen aanleveren voor Cordiaal. Middels eigen input, maar ook door andere VS ide 

cardiovasculaire zorg te benaderen/motiveren een artikel te schrijven/ in te sturen  

4. Werven nieuw groepslid? 

5. Participeren in CarVasz, aanleveren voorzitterschap indien nodig 

6. Kritisch kijken naar de meerwaarde van de Expertgroep. Daarna eventueel overleg met 

WO werkgroep om samen te gaan of verder met zoeken naar nieuwe leden 

 

 

Bijeenkomsten 

Het streven is 5 keer per jaar te vergaderen. Daarnaast is er regelmatig emailcontact en 

wordt er gecommuniceerd middels een groepsapp. Congressen en gezamenlijke 

bijeenkomsten worden  zo mogelijke benut om vergaderingen te beleggen.  
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Samenstelling  

Corrie de Jong 
Voorzitter a.i. 

Congrescommissie 

VS Cardiologie, OLVG, Amsterdam 

 

Sylvia Oostveen Secretaris  
VS Vasculaire zorg, Isala-Diaconessenhuis, 

Meppel 

Stan Kolman Penningmeester / Website 
VS Vasculaire zorg, Diakonessenhuis, 

Utrecht         

Pia de Wit 
Algemeen lid 

VS Vasculaire zorg, Bovenij ziekenhuis 

Amsterdam 

Willianne van der Poel Cordiaal VS momenteel niet praktiserend 

Docent verpleegkunde Hogeschool van 

Amsterdam 

 

Alle expertleden zijn lid van NVHVV, CCNAP en V&VN afdeling VS. 
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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 

In de werkgroep hebben verpleegkundigen met sterke affiniteit met wetenschappelijk 

onderzoek zitting. De leden doen onderzoek of coördineren wetenschappelijk onderzoek 

binnen de cardiologie. De werkgroep wil binnen de beroepsgroep het lezen en toepassen 

van wetenschappelijk onderzoek stimuleren. Eén lid van de werkgroep heeft zitting in de 

redactieraad van Cordiaal en één lid is lid van de congrescommissie van CarVasZ. 

 

 

De concrete activiteiten voor het jaar 2018 

• Algemeen: Het uitvoeren van de gestelde doelen van het jaarplan van de vereniging, 

zoals met veel plezier invulling geven aan een CNE, CarVasZ en Cordiaal artikelen. 

• Invullen van een CNE i.s.m. de expertgroep Verpleegkundig Specialisten: “Van abstract 

naar poster” (maart 2018). 

• Input in Cordiaal, door middel van bespreken van eigen onderzoek, of dat van anderen- 

verzoeken uitgezet. Doelstelling: twee artikelen per jaar vanuit de werkgroep. 

• Zelfstandig een abstract sessie te verzorgen op CarVasZ. Samenwerken met andere 

werkgroepen om sessies te verzorgen op CarVasZ. 

• Verkennen van de samenwerking met expertgroep Verpleegkundig Specialisten. 

 

 

Bijeenkomsten 

De werkgroep komt 5x per jaar bijeen in Utrecht voor overleg en het uitwerken van de 

werkgroep activiteiten: in februari, april, juni, september en november. Vergaderingen 1 à 2 

keer per jaar via Skype behoort ook tot de mogelijkheden. 
 

 

Samenstelling  

• Marjolein Snaterse, voorzitter, promovendus secundaire preventie, docent/onderzoeker 

HBO-V, Hogeschool van Amsterdam. 

• Ingrid Schiks, secretaris, verpleegkundige afdeling Cardiologie, Radboud UMC Nijmegen. 

• Marije de Lange, redactieraad Cordiaal, verpleegkundig specialist Cardio-thoracale 

Chirurgie, St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein. 

• Mattie Lenzen, senior onderzoeker Cardiologie, Erasmus MC Rotterdam. 

• John de Heide, congrescommissie, verpleegkundig specialist en promovendus 

interventie cardiologie/elektrofysiologie, Erasmus MC Rotterdam.  


