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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging van Hart en Vaat 
Verpleegkundigen (NVHVV) 2014. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 
woensdag 27 mei 2015 wordt dit jaarverslag aan de leden voorgelegd. 
 
Ook het afgelopen jaar hebben veel actieve leden in de verschillende werkgroepen weer veel 
werk verzet. Het bestuur bedankt deze vrijwilligers hartelijk voor hun tomeloze, enthousiaste 
maar vooral ook professionele inzet. Zij vormen de pijlers van onze vereniging waar wij 
bijzonder trots op zijn. In dit jaarverslag geeft het bestuur samen met de werkgroepen een 
overzicht van hun activiteiten van het afgelopen jaar.  
 
Mei 2015 
 
Linda Joziasse 

Voorzitter NVHVV 
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1. Bestuurlijke zaken 
 
Communicatie via congressen, cordiaal en website.  
Hieronder volgen de hoofdlijnen van de onderwerpen die het afgelopen jaar de revue zijn 
gepasseerd. 
 
De NVHVV leverde in 2014 een bijdrage aan enkele grote congressen. Het betrof het eigen 
congres CarVasZ, hét congres voor de cardiovasculaire zorg. Dit congres is bedoeld voor 
verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en overige personen werkzaam op een 
cardiovasculaire afdeling of met een interesse in de cardiovasculaire zorg. Het congres vond 
ook dit jaar weer plaats in de Reehorst te Ede.  
Daarnaast was de NVHVV betrokken bij Venticare, het congres voor de acute zorg IC-
verpleegkundigen. Deze evenementen blijven een belangrijk contactmoment vormen met 
onze achterban. Ook het afgelopen jaar zijn deze congressen positief ontvangen door de 
deelnemers. 
 
Na de ondertekening van de intentieverklaring tussen de NVHVV-NVVC op het 
voorjaarscongres 2013, is er de mogelijkheid en meer aandacht voor verpleegkundigen/ 
verpleegkundig specialisten om deel te nemen aan het NVVC voorjaarscongres. 
Op 9 en 10 april vond het voorjaarscongres van de NVVC dan ook plaats in het NH 
Conference Centre Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. Met als thema “Aging”. Dit congres is 
bezocht door een groot aantal verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten.  
 
Het EuroHeartCare congres van de European Society of Cardiology (ESC), Council on 
Cardiovascular Nursing and Allied Professions vond dit jaar plaats in Stavanger, Noorwegen. 
Veel Nederlandse hart- en vaatverpleegkundigen hebben hun onderzoek in de vorm van een  
abstract of poster gepresenteerd, waardoor de NVHVV ook internationaal goed 
vertegenwoordigd was.  
 
Het vakblad Cordiaal werd dit jaar vier maal uitgebracht, daarnaast hebben wij, in verband 
met het 10-jarig jubileum van de Cordiaal-rubriek ‘Vraag en Antwoord’ door Cyril Camaro, 
een jubileumboek uitgebracht: “Vraag en Antwoord: ECG in perspectief”. De Cordiaal stond 
in 2014 onder hoofdredacteurschap van Hildelies van Oel. De eindredacteur is Maja 
Haanskorf. De vormgeving wordt verzorgd door Bert Hoogeveen. De Cordiaal en de website 
vormen samen een gerenommeerd communicatiemiddel met onze leden.  
 
Bureau organisatie 
De bureauwerkzaamheden werden in 2014 verzorgd door Greetje van der Molen van 
Jisther Office Support. Zij verzorgde het complete NVHVV secretariaat, waaronder het 
bestuurssecretariaat, de financiële administratie en de ledenadministratie. In 2014 heeft zij 
vanuit het NVHVV bureau de CNE’s in samenwerking met de verschillende werkgroepen 
georganiseerd. 
 
Ledenaantal 
Per eind 2014 heeft de NVHVV 1579 leden. Congressen en CNE’s zijn belangrijke 
activiteiten die nieuwe leden voortbrengen.  
 
Kwaliteitsregister 
Sinds 2010 is het kwaliteitsregister opengesteld voor de leden. Een onafhankelijke 
kwaliteitscommissie beoordeelt de aanvragen voor accreditatie en kent de accreditatiepunten 
toe. Binnen de samenwerkende beroepsorganisaties (SBO) vertegenwoordigd in NU’91 
wordt continu getracht meer aandacht te geven aan en te verkrijgen voor de diverse 
kwaliteitsregisters van de verenigingen.  
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Scholing 
In 2014 zijn door de werkgroepen de volgende na- en bijscholingen georganiseerd: 

 “Wetenschappelijk Onderzoek voor en door Verpleegkundig Specialisten” door de 
expertgroep Verpleegkundig Specialisten en de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek 

 “Chronische Nierschade” door de werkgroepen Atriumfibrilleren, Hartfalen en Vasculaire 
Zorg 

 “Ritmestoornissen en ablatiebehandelingen” door de werkgroep ICD begeleiders en 
Elektrofysiologie 

 “Cardiomyopathie van kind – volwassene” door de werkgroepen Interventie Cardiologie 
en Congenitale Cardiologie 

 “Complicaties na hartchirurgie – D’r zal wel een reden voor zijn” door de werkgroep 
Thoraxchirurgie 

 “Hartrevalidatie na hartchirurgie” door de werkgroep Hartrevalidatie 

 “Hart- en vaatziekten; comorbiditeit en farmacotherapie” door de werkgroep Vasculaire 
Zorg 

 “Hartrevalidatie: perifeer vaatlijden en leefstijl” door de werkgroep Hartrevalidatie 
 
In 2014 is de negende groep studenten hart- en vaatverpleegkundigen aan de Hogeschool 
Utrecht afgestudeerd. Als blijk van waardering en aanmoediging ontvingen de NVHVV-leden 
korting op deelname aan CarVasZ en niet-leden ontvingen een jaarlidmaatschap van de 
NVHVV. 
 
Samenwerking met derden 
NU’91 
De NVHVV heeft een samenwerkingsverband met NU’91. NU’91 is aanwezig bij de CAO- 
onderhandelingen en is in verschillende platformen vertegenwoordigd. NVHVV-leden die ook 
lid zijn van NU’91 kunnen een combinatielidmaatschap aangaan. Zij betaalden in 2014 voor 
hun lidmaatschap aan NU’91 € 6,50 in plaats van € 12,75.  
 
Nationale contacten 
De NVHVV heeft structureel contact met andere verpleegkundige beroepsorganisaties,  
verwante medisch specialistische beroepsorganisaties en overige organisaties. Voorbeelden 
hiervan zijn: de Nederlandse Hartstichting, NU’91, Stichting September, Nederlandse 
Vereniging voor Vasculair Geneeskundigen (NVVG). Daarnaast participeert de NVHVV in 
het Platform Vitale Vaten en in de Alliantie Nederland Rookvrij. Tevens heeft de NVHVV 
overleg met het College Zorg Opleidingen (CZO), de Samenwerkende Beroepsorganisaties 
(SBO), Verpleging & Verzorging Nederland (V&VN) en de Stichting Beroepsopleiding 
Hartfunctielaboranten (SBHFL). 
 
Internationale contacten 
De voorzitter van de NVHVV heeft zitting in de National Society Committee verbonden aan 
de Council on Cardiovascular Nurses and Allied Professions (European Society of 
Cardiology). In deze commissie zijn de voorzitters van Europese verpleegkundige 
beroepsverenigingen vertegenwoordigd. De commissie vergadert twee maal per jaar 
respectievelijk tijdens het EuroHeartCare congres en het ESC congres. 
 
 
 

  



NVHVV jaarverslag 2014        6 

Samenstelling bestuur per 31-12-2014 
De heer J. Hendriks, voorzitter 
Mevrouw L. Joziasse, vicevoorzitter 
De heer S. van Gisbergen, penningmeester  
De heer G. Hengstman, bestuurslid (voorzitter werkgroep Acute Cardiale Zorg) 
Mevrouw P. van Veen, bestuurslid (voorzitter werkgroep Atriumfibrilleren) 
Mevrouw E. van ’t Verlaat, bestuurslid (voorzitter werkgroep Congenitale Cardiologie) 
Mevrouw L. Joziasse , bestuurslid (duovoorzitter werkgroep Congressen) 
Mevrouw D. ten Cate, bestuurslid (duovoorzitter werkgroep Congressen) 
Mevrouw M. Goedendorp, bestuurslid (eindredacteur en voorzitter werkgroep Cordiaal) 
Mevrouw M. Aertsen, bestuurslid (voorzitter a.i. werkgroep Hartfalen) 
Mevrouw J. Doornenbal, bestuurslid (voorzitter werkgroep Hartrevalidatie) 
Mevrouw A. Coenen, bestuurslid (duovoorzitter werkgroep ICD begeleiders) 
Mevrouw M. Verkerk, bestuurslid (duovoorzitter werkgroep ICD begeleiders) 
Mevrouw M. de Ronde, bestuurslid (voorzitter werkgroep Interventiecardiologie) 
De heer G. Schaaij, bestuurslid (voorzitter werkgroep Thoraxchirurgie) 
Mevrouw C. Flint, bestuurslid, (voorzitter werkgroep Vasculaire Zorg) 
Mevrouw M. Snaterse, bestuurslid (voorzitter werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek) 
Mevrouw A. Galema, bestuurslid (voorzitter expertgroep Verpleegkundig Specialisten) 
Mevrouw A.M. Strijbis, bestuurslid (afgevaardigde Nederlandse Hartstichting) 
 
Afgetreden bestuursleden gedurende 2014 of per 31 december 2014 
De heer T. Hermans, bestuurslid (werkgroep Communicatie en webmaster) 
Mevrouw H. van Oel, bestuurslid (eindredacteur en voorzitter werkgroep Cordiaal) 
De heer M. Lenzen, bestuurslid (voorzitter werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek) 
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NVHVV structuur 
 

 

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/past-chair,  penningmeester, 
genodigden afhankelijk van vergaderthema’s 
Vergaderfrequentie: 7 keer 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  
Congenitale Cardiologie 
Congressen 
Cordiaal 
Hartfalen 
Hartrevalidatie 
ICD Begeleiders 
Interventie Cardiologie 
Thoraxchirurgie 
Vasculaire Verpleegkunde 
Verpleegkundig Specialisten 
Wetenschappelijk Onderzoek 
 
Elke werkgroep heeft een 
voorzitter.  
Gemiddeld aantal actieve 
leden per werkgroep is 7 
 
Vergaderfrequentie is ± 4 keer 
per jaar 

Cordiaal 
 
Redactie: 6 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 
 
Redactie 
Dagelijks Bestuur 

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

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

 

 

Algemene Leden Vergadering (2 keer per jaar) 

 

Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen 
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2. Werkgroep Acute Cardiale Zorg 
 
Algemeen 
De werkgroep is op sterkte; taakverdeling dient nog verder ingevuld te worden, waarbij het 
accent dient te liggen op lastenverdeling en vervanging op cruciale posities. 
 
Doel van de werkgroep 
De uitgangspunten van de werkgroep zijn herleidbaar uit de doelstellingen van de NVHVV. 
Wij werken nauw samen met andere werkgroepen en het bestuur van de NVHVV, 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 op diverse manieren een bijdrage aan de 
deskundigheidsbevordering. Als onderdeel van de NVHVV zal de werkgroep een 
netwerkfunctie hebben voor onze collega’s werkzaam binnen de acute cardiale zorg. 
 
Bijeenkomsten 
De werkgroep is in 2014 vier maal fysiek bijeen geweest en heeft eenmaal overleg gehad 
middels een conference call. 
 
Resultaten 

 Aanwezigheid op Connect bijeenkomsten (NVVC) 

 CNE in samenwerking met werkgroep interventiecardiologie op 10 februari jl. 

 Organisatie 'cardiologiedeel' Venticare 

 (Mede) organisatie CarVasZ. 
 
Samenstelling werkgroep per december 2014 
De werkgroep had per december 2014 de volgende samenstelling: 
 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als … / bij … 

Josine van der Geest Afgevaardigde Cordiaal CCU-verpleegkundige Medisch 
Centrum Leeuwarden 

Anna Raap Reserve afgevaardigde 
Cordiaal 

CCU-verpleegkundige Medisch 
Centrum Leeuwarden 

Carlijn Kamer Vice-secretaris CCU- en interventieverpleeg- 
kundige Meander MC Amersfoort 

Annemarie den Ouden Liaison Venticare CCU-verpleegkundige Groene 
Hart Ziekenhuis Gouda 

Annelies van Woerkom Lid/CNE 2016 CCU-verpleegkundige Amphia 
Ziekenhuis Breda 

Wendy van Os de Man Secretaris CCU-verpleegkundige OLVG 
Amsterdam 

Laura Vliet Afgevaardigde congres- 
commissie, Liaison CarVasZ 
CZO afgevaardigde 

CCU-verpleegkundige OLVG 
Amsterdam 

Geert Hengstman Voorzitter Verpleegkundig Specialist 
Ambulance Oost 
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3. Werkgroep Atriumfibrilleren 
 
Algemeen 
Het jaar 2014 was voor de werkgroep wederom een succesvol jaar. De verdere introductie 
van de nieuwe directe antistollingsmiddelen heeft verder bijgedragen aan de toegenomen 
aandacht voor AtriumFibrilleren (AF) en de AF-poliklinieken in Nederland. Daarnaast heeft 
de positie van de verpleegkundig specialist (VS) meer aandacht gekregen, onder andere 
vanwege de voorschrijfbevoegdheid van de VS. De VS wordt immers, in de meeste gevallen, 
ingezet op de AF-polikliniek.  
De werkgroep heeft hierop geanticipeerd door presentaties binnen en buiten de NVHVV te 
organiseren waarbij zowel de veranderingen op gebied van de anti-stollings behandeling en 
de positie van de VS aan de orde kwamen. Tevens werd het Zorgmodel Atriumfibrilleren als 
groeidocument verder uitgewerkt en belicht. 
 
Doel 
Het uitgangspunt van de werkgroep is het optimaliseren van de zorg van patiënten met 
atriumfibrilleren. Een belangrijk middel blijft het Zorgmodel Atriumfibrilleren. Dit groei-
document beschrijft het poliklinische traject voor deze patiëntencategorie in de vorm van een 
disease management programma. Hierbij wordt tevens aandacht besteedt aan de benodigde 
randvoorwaarden die noodzakelijk zijn bij het opzetten van een AF-polikliniek. Naast het 
optimaliseren van zorg is het doel van het Zorgmodel Atriumfibrilleren het aanreiken van een 
‘handleiding AF-polikliniek’ aan collega’s in Nederland. Deze handleiding kan zowel gebruikt 
worden bij de ontwikkeling en implementatie, danwel evaluatie van een AF-polikliniek. 
Eenduidigheid in de begeleiding en behandeling van deze patiëntencategorie, het streven 
naar coördinatie van de ontwikkelingen op dit terrein, en professionalisering van 
verpleegkundig specialisten en nurse practitioners in Nederland zijn hierbij sleutelwoorden in 
de doelstelling van de werkgroep AF. 
  
Bijeenkomsten 
In 2014 heeft de werkgroep vier maal vergaderd op lokatie. Overige communicatie verliep 
met name via telefoon en e-mail. Van elke vergadering werden notulen gemaakt en tezamen 
met overige relevante documenten verspreid onder de leden van de werkgroep. Tevens 
werd een kopie naar het secretariaat van de NVHVV gezonden. 
 
Resultaten 

 Het Zorgmodel Atriumfibrilleren is een groeidocument waarbij nieuwe inzichten en 
richtlijnen als continu-proces verwerkt worden zodat het Zorgmodel actueel blijft.  

 Er zijn geen artikelen aangeboden voor Cordiaal.  

 Op 18 maart 2014 werd een CNE-AF georganiseerd door de werkgroep, voor de eerste 
keer in samenwerking met de werkgroep ICD. Onder andere werd de diagnostiek, 
behandeling en achtergronden bij chronische nierschade belicht. In het 
middagprogramma stond farmacotherapie centraal. De opkomst was goed te noemen en 
de reacties enthousiast. De beoordelingen waren gemiddeld goed tot zeer goed.  

 Op 21 november 2014 werd door de werkgroep een sessie georganiseerd tijdens 
CarVasZ. In de eerste presentatie werden de incidentie, diagnostiek, behandeling en de 
richtlijnen anno 2014 van AF belicht. De Fast track AF-poli was onderwerp van de 
tweede presentatie. Op deze poli in de regio Rijnmond werken verpleegkundigen, 
verpleegkundig specialisten en cardiologen van een aantal ziekenhuizen intensief samen 
in het verlenen van optimale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. De sessie werd 
goed bezocht. 

 Een aantal leden van de werkgroep AF vervullen meerdere taken binnen de NVHVV.  
Een lid is betrokken bij de werkgroep communicatie en een lid heeft zitting in de 
werkgroep congressen.  
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 Tijdens de vergaderingen werden onderwerpen ingebracht in het kader van 
intercollegiale toetsing. Er werden ervaringen uitgewisseld  over de rol van VS bij de 
behandeling van atriumfibrilleren, casuïstiek besproken, hoe lokaal de werkzaamheden 
georganiseerd zijn, waar liggen de verantwoordelijkheden van de VS.  

 Er is contact geweest met de Hart- en Vaatgroep om aan te geven wat we als werkgroep 
kunnen betekenen voor de patiëntenvereniging. Onze rol zou vooral kunnen liggen op 
het gebied van het geven van presentaties op bijeenkomsten. Ook werd de rol van de VS 
uitgelegd. Uit het gesprek bleek dat patienten niet goed weten wat de VS doet en wat de 
taken en verantwoordelijkheden zijn.  

 Er zijn drie nieuwe leden toegetreden tot de werkgroep, te weten Lucy Vinke, Danielle 
Wegink en Marianne van der Zee. 

 
Samenstelling werkgroep 
De werkgroep is in 2014 gewisseld van samenstelling. Er zijn drie nieuwe werkgroepleden 
toegetreden tot de werkgroep, te weten Lucy Vinke, Danielle Wegink en Marian van der Zee.  
Petra Wijtvliet is als buitengewoon lid betrokken vanwege haar rol als onderzoeker in de 
RACE 4 studie. De werkgroepleden zijn gespecialiseerd verpleegkundigen en 
verpleegkundig specialisten met verschillende (werk)ervaringen op cardiovasculair gebied.  
 

 Petra van Veen (voorzitter)   Van Weel Bethesda Ziekenhuis Dirksland 

 Toon Hermans (penningmeester)   MC Groep Lelystad 

 Eelkje Wolf (secretaris)    St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 

 Johan Huybregtse    Amphia ziekenhuis Breda 

 Adelheid Kolkman    Koningin Beatrix Ziekenhuis Winterswijk 

 Paul Musters     Erasmus Medisch Centrum Rotterdam 

 Lucy Vinke     St Jansdal ziekenhuis Harderwijk 

 Danielle Wegink     Tjongerschans ziekenhuis Heerenveen 

 Marian van der Zee     Medisch Centrum Leeuwarden  
 
Toekomst 
De werkgroep blijft in ontwikkeling, evenals de zorg op het terrein van atriumfibrilleren. Door 
verschuiving en vervanging van werkgroepleden zal opnieuw verdeling en invulling van taken 
plaatsvinden. 
Het Zorgmodel Atriumfibrilleren zal als groeidocument een update ondergaan.  
De rol van de verpleegkundig specialist binnen het zorgpad AF inzage DBC’s 2015 zal 
onderzocht en uitgewerkt worden.  
Verder wil de werkgroep zich profileren richting patiëntenverenigingen om expertise aan te 
bieden en te delen. Hierbij zal gekeken worden hoe awareness bij patiënten ingezet kan 
worden.  
De werkgroep wil verdere mogelijkheden onderzoeken om screening en afstemming van de 
zorg rondom AF in de eerste lijn te bevorderen. (anderhalve lijnszorg) . 
‘Samen staan we sterk’ is een slogan die geldt voor de werkgroep AF, want door 
samenwerking blijven we werken aan optimale zorg voor de patiënt met atriumfibrilleren. 
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4. Werkgroep Communicatie 
 
Algemeen 
De werkgroep houdt zich bezig met websitegerichte activiteiten. 
 
Doel van de werkgroep 
Onderhoud en innovatie website NVHVV. 
 
Bijeenkomsten 
Indien nodig via skype en of telefoon. 
 
Resultaten 
Ontwikkeling huidige website NVHVV, multimedia pagina Cordiaal. 
 
Samenstelling werkgroep per december 2014 
De werkgroep had per december 2014 de volgende samenstelling: 
 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als … / bij … 

Eelkje Wolf lid Verpleegkundig specialist 
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 

Toon Hermans  
 

lid Consulent cardiologie gespec. 
verpl. MC Groep Lelystad 

 
Per 1 januari 2015 wordt de werkgroep opgegeven. Communicatie valt vanaf dan onder het 
Dagelijks Bestuur. 
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5. Werkgroep Congenitale Cardiologie 
 
Algemeen 
Cardiologie, thoraxchirurgie en congenitale cardiologie bij kinderen en volwassenen zijn in 
Nederland voorbehouden aan enkele centra. De mogelijkheid bestaat dat deze kinderen zich 
melden in een algemeen ziekenhuis. Ook op volwassen leeftijd kunnen zij zich op algemene 
afdelingen presenteren. 
 
De werkgroep wil meer bekendheid geven aan de problematiek van deze patiënten.  
Inzichten creëren in de (medische) voorgeschiedenis van deze patiënten en uitleg van de 
vaak ingewikkelde hartafwijkingen en hun therapie, is een missie van de werkgroep. Door 
inzicht te creëren willen we een bijdragen leveren aan de verpleegkundige kennis en 
benaderingswijze van deze specialistische patiëntenpopulatie. 
 
Doel van de werkgroep 
De werkgroep Congenitale Cardiologie wil een netwerkfunctie en informatiepunt zijn voor 
verpleegkundigen en andere belangstellenden die werkzaam zijn op het gebied van de 
kindercardiologie en thoraxchirurgie, congenitale cardiologie en cardio chirurgie bij 
volwassenen. 
 
De werkgroep wil de ontwikkelingen en verpleegkundige innovaties op het gebied van 
kindercardiologie/ thoraxchirurgie en congenitale cardiologie bij volwassenen volgen en waar 
nodig scholing organiseren om deze ontwikkelingen en innovaties te belichten. 
 
Tenslotte wil de werkgroep een aandeel leveren in de deskundigheidsbevordering van 
verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de kindercardiologie/thoraxchirurgie en 
congenitale cardiologie bij volwassenen door het organiseren van sessie tijdens CarVasz en 
CNE. 
 
Bijeenkomsten 
5 keer per jaar, plaats van bijeenkomst kan wisselen. 
 
Resultaten 

 Programma op CarVasZ november 2014; ritmestoornissen op de kinderleeftijd, workshop 
ALS BLS, ICD bij erfelijke aandoening cardiomyopathie door ervaringsdeskundige en 
verpleegkundig specialist 

 CNE maart 2014; Cardiomyopathie bij kinderen, congenitale hartafwijkingen en hartfalen 
bij volwassenen, diagnostiek hartkatheterisatie bij kinderen en behandeling 
hypertrofische obstructieve cardiomyopathie 

 Rubriek Cordiaal: Aangeboren hartafwijkingen in elke Cordiaal: AVSD, Tetralogie van 
Fallot, Transpositie grote arteriën en Coarctatio Aorta 

 Artikelen in Cordiaal: ICD bij kinderen en Kinderhartchirurgie in Suriname. 
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Samenstelling werkgroep per december 2014 
 

Naam Functie binnen de WG CC Werksituatie en organisatie 

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

Marije van der Holst 
 

Secretaris  Senior Kinder IC verpleegkundige 
Erasmus MC, afd. Kinderintensive Care Unit 2 
(cardiologie) 

Kees van Lent Redactieraad Cordiaal 
Website 

Kinder IC verpleegkundige en Verpleegkundig 
expert deskundigheidsbevordering LUMC 

Flip Baay     Congrescommissie Kinder cardiologieverpleegkundige 
UMC Utrecht/ WKZ  
Afd kindercardiologie  Leeuw  

Ronald Zwart  Consulent aangeboren hartafwijkingen AMC 

Wilma de Vries  Verpleegkundig specialist 
Afd. polikliniek congenitale cardiologie 

Elsmere Visser Website Physician assistent kindercardiologie, LUMC, 
Leiden 
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6. Werkgroep Congressen 
 
Algemeen 
De werkgroep Congressen heeft op 21 november 2014 het elfde CarVasZ-congres in Hotel 
en Congrescentrum de Reehorst in Ede georganiseerd. Hét eigen congres van de NVHVV 
had als thema ‘Snel, sneller, snelst. Complexe zorg in de hoogste versnelling!’ en had één 
plenaire en 27 parallelsessies, afgestemd op de diverse doelgroepen binnen de 
cardiovasculaire zorg.  
 
Doel van de werkgroep 
De werkgroep Congressen had in 2014 als hoofddoel het jaarlijkse congres van de NVHVV, 
CarVasZ, te organiseren. Met dit congres wil de werkgroep bijdragen aan de 
deskundigheidsbevordering van alle hart- en vaatverpleegkundigen in Nederland. 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. 
 
Bijeenkomsten 
In 2014 kwam de werkgroep vijf keer bij elkaar voor overleg en heeft zij het programma voor 
CarVasZ voorbereid. Naast deze bijeenkomsten zijn er diverse extra bijeenkomsten geweest 
met de congresorganisatie Congress Company, waaronder de jaarlijkse evaluatie met het 
Dagelijks Bestuur (DB) van de NVHVV. Verdere communicatie verliep via telefoon en e-mail. 
De voorzitters hebben de vier vergaderingen van het voltallige bestuur van de NVHVV 
bijgewoond. Ook hebben zij drie keer een telefonisch overleg gehad met het DB van de 
NVHVV. Eén van de voorzitters is aanwezig geweest bij de jaarlijkse vergadering van de 
redactieraad van de Cordiaal. Eén van de voorzitters heeft gedurende het jaar ondersteuning 
gegeven aan de werkgroep Acute Zorg en de bijdrage van deze werkgroep aan Venticare. 
 
Resultaten 
In 2014 heeft de werkgroep Congressen het programma verzorgd voor het elfde CarVasZ-
congres in Hotel en Congrescentrum de Reehorst in Ede. CarVasZ is dit jaar bezocht door 
714 deelnemers. In 2013 was dit aantal 715. Het aantal bezoekers aan CarVasZ is sinds 
jaren stabiel. 
Het congres was wederom succesvol en is in de evaluatie qua inhoud en programma goed 
gewaardeerd. Tijdens de plenaire sessie is er gesproken door een buitenlandse gastspreker 
(prof. dr. Tiny Jaarsma van Linköping University, Zweden). Dit jaar waren er negen 
workshops georganiseerd, die goed bezocht zijn. Er zijn verschillende sessies door 
verschillende werkgroepen georganiseerd waar één thema centraal stond (b.v. sessie over 
de invasieve behandeling bij AF door de werkgroepen Interventiecardiologie, Atriumfibrilleren 
en Thoraxchirurgie).  
Voorafgaand aan het congres was het mogelijk voor verpleegkundigen en verpleegkundig 
specialisten om een abstract van hun eigen onderzoek of project in te dienen. Zes 
onderzoeken/projecten zijn tijdens een parallelsessie gepresenteerd. 
Er is met de workshops en presentaties nadrukkelijk rekening gehouden met de 
verschillende specialisaties binnen de verpleegkundige beroepsgroep. Daarnaast is er 
rekening gehouden met zowel de verpleegkundigen als verpleegkundig specialisten. Om 
inzicht te geven in de moeilijkheidsgraad van de sessies en workshops waren een aantal 
hiervan gelabeld met ‘verdiepend’.  
CarVasZ 2014 is geaccrediteerd door de NVHVV (6 punten), V&V Kwaliteitsregister (6 
punten), SBHFL (6 punten) en RSV (Specialismen Verpleegkunde) (5 punten). 
Verder heeft de werkgroep samengewerkt met vertegenwoordigers van de Nederlandse 
Hartstichting. Op CarVasZ waren vertegenwoordigers van de Nederlandse Hartstichting 
aanwezig. 
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Ontwikkelingen 
De werkgroep Congressen heeft een bijdrage geleverd aan de modernisering van het 
congres, b.v. digitalisering (twitter, het gebruik van digitaal vragen stellen aan sprekers, 
internetsite www.carvasz.nl), het toepassen van het nieuwe CarVasZ- en NVHVV-logo en de 
vernieuwing van de NVHVV-stand. 
De voorzitters van de werkgroep Congressen hebben in 2014 gezorgd voor meer 
naamsbekendheid onder de sponsoren en hebben erop toezien dat de sponsors in 2014 
vroeg zijn aangeschreven en dat er over het jaar actief is geworven. 
 
Samenstelling werkgroep Congressen 2014 
De werkgroep Congressen bestaat uit vertegenwoordigers van iedere andere werkgroep van 
de NVHVV. De werkgroep had in 2014 de volgende samenstelling: 

 Debbie ten Cate (voorzitter), PhD-kandidaat, Lectoraat Verpleegkundige en 
paramedische zorg voor mensen met chronische aandoeningen en Hogeschooldocent, 
Bachelor Verpleegkunde, Hogeschool Utrecht. 

 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. 

 Corien Flint (vasculaire zorg), Verpleegkundig specialist Vasculaire zorg, UMC Utrecht. 

 Ingrid Hogewerf (hartfalen), Hartfalenverpleegkundige, 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. 

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

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

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

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

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

 Laura van Vliet (acute zorg), CCU-verpleegkundige, OLVG Amsterdam. 
 
 

http://www.carvasz.nl/
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7. Werkgroep Cordiaal 
 
Algemeen 
De samenstelling van de werkgroep is in 2014 gewijzigd. De redactie heeft afscheid 
genomen van 3 werkgroep leden (Hildelies van Oel, Coen Glasbergen en Cobi Kroese). 
Ter vervanging van Hildelies van Oel (hoofdredacteur), heeft Marleen Goedendorp 
plaatsgenomen in de redactie. Ook heeft de redactie een nieuw redactielid aangetrokken 
(Jacomijn van der Werf). 
Het contract met de vormgever, Bert Hoogeveen (HGVB) is in iets aangepaste vorm (kosten) 
verlengd, evenals het contract met eindredacteur Maja Haanskorf. Ook is er gebruik gemaakt 
van de secretariële ondersteuning van het NVHVV bureau (Greetje van der Molen) en van 
de werkgroep communicatie voor de website.  
 
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 verenigingsnieuws, werkgroep activiteiten en brengt congressen 
en scholingsaanbod onder de aandacht van haar leden, waar onder het jaarlijkse CarVasZ 
congres dat door de NVHVV wordt georganiseerd en de CNE’s. 
De werkgroep bestaat uit een redactie en een redactieraad. De redactie is operationeel 
verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitgave van Cordiaal. De redactieraad dient als 
klankbordgroep voor de redactie om de kwaliteit en uitgangspunten te bewaken, denkt mee 
over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor Cordiaal en houdt in de gaten of de 
werkgroep activiteiten voldoende aandacht krijgen binnen Cordiaal. De redactieraadleden 
dragen ook zelf ideeën en auteurs aan voor artikelen of kunnen door gebruik te maken van 
hun netwerk de redactie hierbij ondersteunen. 
 
Bijeenkomsten 
De redactie vergadert 6 x per jaar, zowel telefonisch als op locatie (Utrecht) waarvan 1 x per 
jaar met de redactieraad. De voorzitter vertegenwoordigt de werkgroep in het bestuur van de 
NVHVV. Er zijn 4 bestuursvergaderingen per jaar.  
 
Resultaten 
In 2014 heeft de redactie vier uitgaven gerealiseerd in plaats van 5. In plaats van de 
reguliere 5e editie is er een jubileumboek verschenen ter gelegenheid van 10 jaar de rubriek 
‘’vraag en antwoord’’. Cordiaal verschijnt in een oplage van bijna 1800 exemplaren en 
daarnaast een extra oplage in oktober voor het CarVasZ congres. 
 
Alle NVHVV-leden ontvangen Cordiaal als onderdeel van hun lidmaatschap van de NVHVV. 
Verder is het mogelijk om Cordiaal digitaal te bekijken op een afgeschermd deel van de 
website van de NVHVV. De oudere uitgaven zijn voor iedereen toegankelijk op de website. 
In 2014 is vooral aandacht uitgegaan naar het samenstellen van het jubileumboek. Hiervoor 
zijn verschillende interviews afgenomen en uitgewerkt met een boek als gevolg, wat 
verspreid is onder de NVHVV-leden en NVVC leden. Ook dit jaar was er aandacht voor 
multimedia op de website, hebben we publicaties op de website geplaatst en plannen 
gemaakt voor een nieuwe rubriek ‘uit het hart’, een blog, waarin we aandacht besteden aan 
ervaringen van patiënten. 
De redactie(raad)leden hebben diverse publicaties begeleidt en actief gezocht naar 
onderwerpen die aansluiten bij de verschillende aandachtsgebieden binnen de NVHVV. 
Daarnaast hebben zij ook bijdragen geleverd in de vorm van een artikel, interview, editorial, 
congresverslag of boekbespreking. 
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Samenstelling redactie per december 2014 
 

Naam Functie in 

werkgroep 

Werkzaam bij … / als … 

Marleen Goedendorp Hoofdredacteur  

Voorzitter 

Erasmus MC, Rotterdam 

Regieverpleegkundige MC/HC cardiologie 

Maja Haanskorf 

 

Eindredacteur Journalistiek, redactie en teksten 

Margje Brummel Redactielid 

 

UMC, Utrecht 

Verpleegkundig specialist 

Anne Geert van Driel Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht 

Research manager cardiologie 

Aletta van der Veen St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein 

Verpleegkundig Specialist Thoraxchirurgie 

Jacomijn van der Werf St. Antonius Ziekenhuis,Nieuwegein 

Bachelor verpleegkundige, cardiothoracale 

chirurgie.  

 
 
Samenstelling redactieraad per december 2014 
 
Ron Bakker     Onafhankelijk lid 
Margje Brummel   Werkgroep Interventiecardiologie 
Marjan Aertsen    Werkgroep Hartfalen 
Anne-Margreet van Dishoeck  Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek 
Toon Hermans    Werkgroep Atrium fibrilleren 
Toon Hermans    Werkgroep Communicatie 
Debbie ten Cate    Werkgroep Congressen 
Mieke Bril     Werkgroep Thoraxchirurgie 
Jan Koppes     Werkgroep Hartrevalidatie 
Marjo Zijlstra    Werkgroep Vasculaire Zorg 
Josine Geest    Werkgroep Acute Cardiale Zorg 
Annette de Meijer    Werkgroep ICD-begeleiders 
Kees van Lent    Werkgroep congenitale cardiologie  
Patricia Ninaber   Expertgroep verpleegkundig specialist 
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8. 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 moeten worden op de individuele patiënt. Dit vraagt om 
een goede afstemming van de zorg en samenwerking tussen de diverse zorgverleners. Voor 
een goede organisatie van de hartfalenzorg zijn transmurale afspraken (met zowel de 
huisarts en indien nodig de derde lijn) van belang.  
 
Doel en missie  
De werkgroep wil een netwerk en informatiepunt bieden voor hartfalenverpleegkundigen, 
verpleegkundig specialisten en andere belangstellenden met het aandachtsgebied hartfalen. 
Daarnaast wil de werkgroep bijdragen aan de versterking van de positie van de 
beroepsgroep en de professionaliteit zowel binnen de eigen organisatie als op landelijk 
niveau. 
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. 

 
Bijeenkomsten 
In 2014 zijn er drie werkgroepbijeenkomsten geweest. Deze vonden plaats in Utrecht. 
 
Activiteiten 
De activiteiten van de werkgroep in 2014 richtten zich op: 

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

 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) 

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

 Deelname redactieraad Cordiaal 

 Deelname congrescommissie 

 Bijdragen leveren aan artikel voor de Cordiaal 

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

 Het werven van nieuwe leden   
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Overige activiteiten/samenwerking met andere organisaties 
Daarnaast werkte de werkgroep hartfalen samen met de volgende organisaties:  

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

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

 NIVEL (CQI hartfalen) 
 
Resultaten 

 Nationale hartfalendag (september 2014):  
Samenstellen van het programma in samenwerking met de werkgroep hartfalen van de 
NVVC. Deze wetenschappelijke bijeenkomst stond in het teken van “Hartfalenzorg van 
begin tot eind”. Hierbij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 
- Pathofysiologische verschillen tussen HFpEF (hartfalen met behouden ejectiefractie) 

en HFrEF (hartfalen met verminderde ejectiefractie) 
- Trends in het voorkomen van HFpEF  
- Behandeling van HFpEF 
- Passende zorg in de laatste levensfase 
- Advance Care Planning  
- Shared decision making  
- Palliatieve zorg en meer specifiek over de richtlijn ICD en het levenseinde 

 Continuing Nursing Education (Maart 2014) 
Deze CNE werd georganiseerd door de werkgroepen hartfalen, atriumfibrilleren en 
vasculaire zorg. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren: 
- Chronische nierschade (diagnostiek, behandeling en achtergronden) 
- Pulmonale hypertensie 
- Mitraclip: een additionele behandeling voor patiënten met ernstige mitralisklep 

regurgitatie 

 CarVasZ 2014 (November 2014) 
De werkgroep hartfalen heeft het hartfalenprogramma samengesteld. De volgende 
onderwerpen kwamen aan de orde:  
- Hartfalen bij ouderen 
- Uitkomsten studie: zijn prognose en palliatieve zorg hartfalen moeilijk bespreekbaar? 
- Polyfarmacie 

 Project Transmurale zorg bij hartfalen  
De werkgroep hartfalen participeert, samen met de Nederlandse Vereniging Voor 
Cardiologie, Kwaliteitsinstituut, Nederlands Huisartsen Genootschap, College voor 
zorgverzekeringen en de Hart- en Vaatgroep in het project landelijke hartfalenzorg. 
Vanuit de expertise als hartfalenverpleegkundige en verpleegkundig specialist werd (en 
wordt) input gegeven in dit project. Doelstelling van deze samenwerking is te komen tot 
landelijke transmurale afspraak hartfalen (LTA). Dit project is lopende. 

 Cordiaal 
Artikel: ‘Optimale hartfalenzorg op de lange termijn’ Vervolgonderzoek van het Deventer-
Alkmaar-Hartfalenproject. D. Pruijsers-Lamers, lid werkgroep hartfalen 

 Nieuwe leden werkgroep 
In 2014 is één nieuw lid tot de werkgroep toegetreden. 

 
Samenstelling van de werkgroep per december 2014 
Marjan Aertsen (voorzitter), verpleegkundig specialist Diakonessenhuis Utrecht/Zeist 
Ingrid Hogewerf, hartfalenverpleegkundige     Thuiszorg Icare Flevoland 
Jacqueline van Santvoord, hartfalenverpleegkundige Diakonessenhuis Utrecht/Zeist 
Dian Pruijsers-Lamers, verpleegkundig specialist  Deventer Ziekenhuis   
Marlies Niesing-Lut, verpleegkundig specialist  Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp 
Marie-José  Beenders, hart- en vaatverpleegkundige Laurentius Ziekenhuis Roermond 
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9. Werkgroep Hartrevalidatie 
 
Algemeen 
De werkgroep hartrevalidatie is een actieve werkgroep met een aantal van 7 leden. 
 
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. 
 
Bijeenkomsten 
In 2014 kwam de werkgroep 4 keer bij elkaar voor overleg. De voorzitter woont de 
vergaderingen van het voltallige bestuur bij en de vergaderingen van de congrescommissie. 
Leden van de werkgroep nemen deel aan diverse andere vergaderingen binnen en buiten de 
NVHVV; Congrescommissie, Redactieraad van Cordiaal, Werkveldcommissie van de 
Hogeschool van Utrecht, Commissie Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie en aan 
het Landelijk Multidisciplinair Overleg Hartrevalidatie (LMDO-H).  
 
Resultaten 
Wij hebben in april en september 2014 een CNE georganiseerd, die druk bezocht was met 
zeer positieve resultaten en 5 accreditatiepunten. Ook zijn wij er in geslaagd om een 
interessant programma voor CarVasZ 2014 samen te stellen. 
 
Samenstelling werkgroep per december 2014 
De werkgroep had per december 2014 de volgende samenstelling: 
 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als … / bij … 

Janine Doornenbal Voorzitter Verpleegkundig consulent, Academisch 
Medisch Centrum, Amsterdam 

Jan Koppes Secretaris Leidingevende Cardiologie, 
West Fries Gasthuis, Hoorn 

Mieke Muller - Grijzenhout Algemeen lid Coördinator Hartrevalidatie,  
Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam 

Anneke Venema - Vos Algemeen lid Coördinator Hartrevalidatie,  
BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam 

Nellie de Wijs – Antens 
 

Algemeen lid Verpleegkundig Specialist,  
Tante Louise-Vivensis, Bergen op 
Zoom 

Suzanne Kersten - Wieser Algemeen lid Hart en vaatverpleegkundige, 
Universitair Medisch Centrum 
Maastricht, Maastricht 

Karin Szabo – te Fruchte Algemeen lid Hart en vaatverpleegkundige, Medisch 
Spectrum Twente, Enschede 
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10. Werkgroep ICD-begeleiding en elektrofysiologie 
(WIBEN)  
 
Algemeen 
De WIBEN is een actieve werkgroep met 10 leden. Het afgelopen jaar hebben we de meeste 
doelen bereikt. Kortom het was een vruchtbaar jaar, waar we met volle tevredenheid 
terugblikken en het geeft weer nieuwe energie voor het nieuwe jaar 
 
Doel van de werkgroep  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 ICD folder. 

 Het ontwikkelen van een zorgpad voor elektrofysiologisch onderzoek en/of ablatie 
      behandeling.  

 Het verzorgen van scholing aan verpleegkundigen en andere zorg gerelateerde 
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. 

 
Bijeenkomsten 
De werkgroep komt vier keer per jaar bijeen. Om en om in UMC Utrecht en Antonius 
ziekenhuis Nieuwegein. Enkele subgroepen komen ook een aantal keer per jaar bijeen. 
Middels voortgangsrapportages en/of notulen via de mail houden wij elkaar tussentijds op de 
hoogte. 
De subgroepen zijn onderverdeeld in de volgende aandachtsgebieden: 

 CarVasz 

 CNE/Scholing 

 Cordiaal, redactieraad  

 Landelijke ICD patiënten brochure  

 ICD zorgpad 

 EFO zorgpad 

 Nieuwsbrief 

 PR activiteiten 
 
Resultaten 

 Website wordt inhoudelijk beheerd door de werkgroep 

 ICD zorgpad, herziende versie is op de website geplaatst 

 De nieuwsbrief is twee maal uitgebracht en staat op de website, december uitgave 
geheel gewijd aan ICD en rijbewijs 

 PR activiteiten: 
- 22 maart i.s.m. de STIN (Stichting ICD dragers Nederland) een stand op de LHV 

(Landelijke Huisartsen Vereniging) voor huisartsen 
- 21 november i.s.m. de STIN een stand op CarVasz  
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Vervolg resultaten 

 Scholing: 
- CNE Elektrofysiologie 25 maart: ritmestoornissen en ablatie bij congenitale 

patiënten, verpleegkundige begeleiding rondom EFO/ablatie, AVNRT ablatie, 
sport en ritmestoornissen, patiënt aan het woord. 

- Masterclass S-ICD 16 mei: historie, werking, voor en nazorg, S-ICD drager aan 
het woord, resultaten webcare studie, EMDR (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing) 

- Symposium op 3 oktober georganiseerd in samenwerking met VITHaS 
(Vereniging van Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten) 
Ochtend: syncope, antistolling met casus 

Middag: risico’s voor ICD dragers tijdens operatie, ventrikeltachycardie, 

ventriculaire flutter, Torsade en behandeling, klinische redeneren 

- Carvasz 21 november: EMDR, Get the picture, Remote Care, ICD workshop 

 Publicatie in Cordiaal, helaas niet gelukt 

 Resy Verheijen is vrijwilliger voor lotgenotencontact t.a.v pacemakeraangelegenheden 

 Landelijke ICD brochure voor patiënten is herzien 

 Lesgeven Hoge School Utrecht 

 Presentaties verzorgen tav ICD en laatste levensfase 

 S-ICD brochure niet ontwikkeld, de industrie heeft een goede brochure en website in 
het Nederlands 

 
Samenstelling werkgroep per december 2014 
 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als … / bij … 

Astrid Coenen Duo voorzitter/secretaris  Verpleegkundig consulent/ICD 
verpleegkundige, Erasmus MC 
Rotterdam 

Marja Verkerk Duo voorzitter/secretaris   ICD begeleider/coördinator  
 Hartrevalidatie, UMC Utrecht 

  Anja Luijten Penningmeester, 
Masterclass, Zorgpad ICD 

 ICD begeleider/cardiologie       
 Verpleegkundige, Catharina   
 Ziekenhuis Eindhoven 

Anjo van Staaveren CNE, VITHas  ICD begeleider, verpleegkundig    
 Specialist, OLVG Amsterdam 

Eefje Postelmans CarVasz ICD begeleider, Amphia  
Ziekenhuis Breda 

Saskia Elshout Nieuwsbrief, CNE, VITHas ICD begeleider/CCU 
Verpleegkundige, VUMC  
Amsterdam 

Resy Verheijen CarVasz, PR ICD begeleider St. Antonius 
Ziekenhuis Nieuwegein 

Maria Brussen Nieuwsbrief Cardiovasculair/ICD 
verpleegkundige, Rijnstate 
Ziekenhuis Arnhem 

Annette de Meijer Cordiaal, ICD brochure, PR Cathlab/ICD verpleegkundige 
Albert Schweitzer Ziekenhuis 
Dordrecht 

Chaya Stolk EFO zorgpad CC/ICD verpleegkundige, 
Erasmus MC Rotterdam 

Loes Wetering Secretaris t/m september ICD begeleider/technicus 
MCA Alkmaar 
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11. Werkgroep Interventiecardiologie 
 
Algemeen 
 
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. 
 
Bijeenkomsten 
5 maal per jaar 
 
Resultaten 
CarVasZ 2014/2015 

•  sprekers, onderwerpen en voorzitters geleverd 
(b.v. Impella, VT ablaties, radialis benadering bij acute PCI, instent restenose) 

 
CNE 2014/2015  

• Met werkgroep Congenitaal (CNE maart 2014) 
• Voorbereiding met werkgroep Acute Zorg (CNE februari 2015) 
• Voorbereiding met werkgroep Gender (CNE september 2015) 

 
Bijscholing Interventie 

• 2 daagse, jaarlijkse bijscholing, (14 en 15 april 2015) Zorgacademie, Rotterdam 
 
Contact onderhouden met andere vertegenwoordigers landelijke werkgroepen 

•  SBHFL, LOI, NHV, Vithas en WIL 
 
Jaarlijkse informatieboekje samenstellen voor alle deelnemende cardiologische 
interventiecentra 
 
Actieve inbreng bij de NVHVV van accreditatieaanvragen m.b.t. scholing/cusussen/symposia  
 
Samenstelling werkgroep per december 2014 
De werkgroep had per december 2014 de volgende samenstelling: 
 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam  

Marjo de Ronde – Tillmans Voorzitter Teamleider Afdeling 
Interventiecardiologie, 
Erasmus MC Rotterdam 

Richard van der Jagt Secretaris Afdelingsleider HCK 
OLVG Amsterdam 

Tinka Deutekom Penningmeester Hoofd HCK, R&D  
Cardiologie UMC Utrecht 

Margje Brummel - Vermeulen Lid (tevens werkgroep 
Cordiaal) 

Verpleegkundig Specialist  
Intensieve Zorg HCK 
UMC Utrecht 

Mariette Borgemeester Lid (tevens werkgroep 
congres) 

Cardio Interventie Verpleeg- 
kundige AMC Amsterdam 

Siemon Staphorst Lid Afdelingsleider HCK 
OLVG Amsterdam 

Ank Adan Lid Interventiemedewerker HCK, 
Amphia Ziekenhuis Breda 
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12. Werkgroep Thoraxchirurgie 
 
Algemeen 
De werkgroep heeft vier keer vergaderd en heeft verder voornamelijk via de mail contact 
gehad. De smalle bezetting van de werkgroep leidde tot terugdringen van kernactiviteiten. 
Eind 2014 en begin 2015 zijn er echter drie mensen de werkgroep komen versterken 
waardoor we weer meer kunnen ondernemen. 
 
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 

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  

 
Bijeenkomsten 
De werkgroep heeft drie maal vergaderd in het vergadercentrum Vredenburg. Daarnaast 
heeft de werkgroep in november een bezoek gebracht aan het Radboud Ziekenhuis waarin 
elkaar informeren en de gebruikelijke bijeenkomst gecombineerd werden. 
 
Resultaten 

 De werkgroep heeft dit jaar geen bijdrage geleverd aan het CarVasZ congres. 

 Organiseren van de CNE dag voor Cardiothoracale Chirurgie verpleegkundigen welke 

positief gescoord is in de evaluatie. De volgende thema’s kwamen aan de orde: 

o Kwaliteit van leven, Thanassi Markou, Zwolle 
o Euroscore, Luc Noyez , Nijmegen 
o Tamponade, Thanassi Markou, Zwolle 
o Duplex onderzoek, neurologische schade, dr. Keulen, den Haag 
o Ritme problematiek + casuïstiek, M. Lunter, Enschede   

 
Samenstelling werkgroep per december 2014 
De werkgroep had per december 2014 de volgende samenstelling: 
 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als … / bij … 

Hr. G. Schaaij Voorzitter St. Antonius Ziekenhuis 

Mw. M. Kolkman Secretaris UMC St. Radboud 

Mw. M. Bril Lid (Redactieraad) Medisch Spectrum Twente 

Mw. M. Mookhoek Lid (Congressen) Haga Ziekenhuis 

Mw. W. Reinds Lid (CNE) Isala Kliniek 

Mw. Y. van der Sanden Lid Erasmus MC 

Hr. M. Zwaard Lid Erasmus MC 
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13. Werkgroep Vasculaire Zorg 
 
Algemeen 
Voor de werkgroep stond 2014 in het teken van verandering. Er heeft een flinke wissel in 
werkgroepleden plaatsgevonden. Een aantal ervaren werkgroepleden heeft de werkgroep 
verlaten, nieuwe leden zijn toegetreden. Toch is het de werkgroep gelukt om een bijdrage te 
leveren aan belangrijke ontwikkelingen binnen de vasculaire zorg.  
 
Doel van de werkgroep 
De werkgroep heeft als doel het verbinden van vasculaire zorg in Nederland door:  
 Een netwerk te bieden aan vasculair verpleegkundigen. 
 Een bijdrage te leveren aan deskundigheidsbevordering voor vasculair verpleegkundigen 

middels nascholing en de werkveldcommissie van de post-HBO opleiding te Utrecht. 
 Een bijdrage leveren aan het verspreiden van nationale en internationale ontwikkelingen 

op het gebied van vasculaire zorg (CarVasZ) en het inbedden van deze ontwikkelingen in 
landelijke richtlijnen (Platform Vitale Vaten, zorgstandaard en CBO-richtlijn CVRM). 

 Professionalisering van de beroepsgroep.  
 
Bijeenkomsten 
De werkgroep is in 2014 4x samen gekomen.  
 
Resultaten 
CNE-VZ  
Organisatie van twee CNE’s. Beide CNE’s zijn goed bezocht en werden goed gewaardeerd 
door de deelnemers.  

 Chronische Nierschade, 18 maart 2014. Dagvoorzitters: Anke Hendriks en Patricia Kruijt. 

 Comorbiditeit en HVZ, 16 september 2014. Dagvoorzitters: Corien Flint en Christel van der 
Nat. 

CarVasZ  
De werkgroep heeft actief deelgenomen aan de congrescommissie. Anderhalve sessie op 
CarVasZ werd door de werkgroep gevuld. 
Participatie Platform Vitale Vaten  
De werkgroep nam namens de NVHVV actief deel aan de bijeenkomsten van het Platform 
Vitale Vaten.  
Werkveldcommissie post-HBO  
Eenmaal per jaar deelname aan de werkveldcommissie van de opleiding voor hart- en 
vaatverpleegkundigen, Hogeschool Utrecht.  
Cordiaal  
Een werkgroeplid participeert in de redactieraad van Cordiaal. De werkgroep heeft in 2014 
twee artikelen aangeleverd. Onderwerpen: Stichting Leefh en Congresverslag ESC 
Barcelona.  
 
Samenstelling werkgroep per december 2014 
De werkgroep had per december 2014 de volgende samenstelling: 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als … / bij … 

Corien Flint Voorzitter VS, UMC Utrecht, Utrecht 

Anke Hendriks Secretaris VS, Radboud UMC, Nijmegen 

Sybiel Aling  VS, Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn 

Yvette Henstra  VS, OLVG Amsterdam 

Mieke Wijnen  Diabetesvpk en kwaliteitscoördinator CVRM, 
Zorggroep Thoon, Hengelo.  
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14. Expertgroep Verpleegkundig Specialisten 
 
Algemeen 
In 2013 heeft een aantal verpleegkundig specialisten (VS), allen werkzaam binnen de zorg 
voor patiënten met hart- en vaatziekten, het initiatief genomen om een expertgroep te 
vormen.  
 
Missie 
De expertgroep verpleegkundig specialisten wil een bijdrage leveren aan de verdere 
professionalisering van verpleegkundig specialisten werkzaam op cardiovasculair gebied.  
 
Doelen 
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. 
 
Bijeenkomsten 
Het afgelopen jaar is de expertgroep 5 keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Daarnaast 
is er veelvuldig digitaal contact geweest in de voorbereiding van de te organiseren CNE. 
 
Resultaten 

 8 januari 2014 CNE-VS; wetenschappelijk onderzoek door en voor verpleegkundig 
specialisten. 

 Verslag van de CNE in Cordiaal. 

 Positiedocument in Cordiaal. 

 Aanleveren van artikelen of mastertheses van verpleegkundig specialisten voor Cordiaal. 

 Voorbereidingen voor de CNE 20 januari 2015. 

 Voorbereidingen getroffen voor het opzetten LinkedIn-groep NVHVV Verpleegkundig 
Specialisten. 

 Het leveren van een bijdrage aan de congrescommissie (CarVasZ), door het ontwikkelen 
van competentiegerichte na-en bijscholing voor de VS. 

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

 Werven van nieuwe leden. 

 Aanleveren van sponsorgelden voor de vereniging. 
 
Alle expertgroepleden zijn lid van NVHVV, CCNAP en V&VN afdeling VS. 
 
Samenstelling werkgroep per 31 december 2014 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als … / bij … 

Annette Galema-Boers  
 

voorzitter VS Vasculaire zorg  
Erasmus MC, Rotterdam 

Marja van Brug  
 

secretaris 
 

VS Cardiogenetica  
Erasmus MC, Rotterdam 

Stan Kolman  
 

penningmeester  VS Vasculaire zorg  
Diakonessenhuis, Utrecht 

Corry de Jong  
 

afgevaardigde werkgroep 
congressen 

VS Cardiologie OLVG, 
Amsterdam 

John de Heide  
 

website expertgroep VS 
 

VS Cardiologie  
Erasmus MC, Rotterdam 

Patricia Ninaber  Afgevaardigde Cordiaal VS Cardiologie,  
Rijnstate, Arnhem 
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15. Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek 
 
Algemeen 
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 
 
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. 
 
Bijeenkomsten 
5 keer per jaar 
 
Resultaten 
Twee sessies op CarVasZ november 2014:  Over richtlijnen binnen de cardiologie en een 
presentatie van de zes beste abstracts 
Continuing Nursing Education (CNE): Opzetten van een CNE met als onderwerp “Hoe maak 
ik een wetenschappelijke poster?”  
Bijdrage aan CNE Elektrofysiologie maart 2014: “Hoe lees je als verpleegkundige een artikel”  
Artikel Cordiaal: Over veranderde wetgeving en financiering in de zorg met betrekking tot de 
wondzorg in de thuissituatie. 
 
Samenstelling werkgroep per december 2014 
De werkgroep heeft het afgelopen jaar de volgende samenstelling gehad: 
 

Naam Functie binnen de WGWO Werksituatie en organisatie 

Mattie Lenzen Voorzitter  Wetenschappelijk Onderzoeker 
Cardiologie, Erasmus MC Rotterdam 

Ingrid Schiks 
 

Secretaris Verpleegkundige afdeling Cardiologie, 
RadboudUMC, Nijmegen 

Anne-Margreet van 
Dishoeck 

Redactieraad Cordiaal Junior onderzoeker Maatschappelijke 
Gezondheidszorg, Erasmus MC 
Rotterdam 

Marja Holierook   Senior verpleegkundige CCU  AMC 
Amsterdam 

Marjolein Snaterse Voorzitter a.i. Junior onderzoeker Verpleegkunde, 
Hogeschool van Amsterdam 

Ellen van ‘t Verlaat Congrescommissie Research Coördinator Sophia 
Kinderziekenhuis, Erasmus MC 
Rotterdam 

Henri van de 
Wetering 

 Coördinator Research & Development 
Cardiologie, Isala Klinieken Zwolle 

 
 


