
Werkgroep Interventie NVHVV 

Nieuwsbrief januari 2013  

Na een te lange periode van stilte vond de werkgroep Interventie het weer de hoogste tijd om haar 
leden weer te informeren door middel van een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief, die 2 maal per jaar 
zal verschijnen, wil de werkgroep de leden informeren over haar werkzaamheden en over 
ontwikkelingen op het gebied van interventie Cardiologie. 

Leden van de werkgroep: 

De werkgroep is als volgt samengesteld: 

• Marjo de Ronde/Voorzitter 

o Teamleider afdeling Interventie Cardiologie Erasmus MC, Rotterdam 

• Siemon Staphorst/Waarnemend voorzitter 

o Afdelingsleider Hartcatheterisatiekamers OLVG, Amsterdam 

• Richard van der Jagt/Secretaris 

o Afdelingsleider Hartcatheterisatiekamers OLVG, Amsterdam 

• Tinka Deutekom/Penningmeester 

o Unitmanager Hart- en Long, HCK, UMCU, Utrecht 

• Mariette Borgemeester/Lid 

o IC verpleegkundige HCK, AMC, Amsterdam (tevens lid werkgroep Congressen) 

• Ank Adan/Lid 

o Interventiemedewerker HCK, Amphia Ziekenhuis, Breda 

• Margje Vermeulen/Lid 

o Verpleegkundige en Verpleegkundig Specialist HCK, UMCU, Utrecht (tevens 
redactielid werkgroep Cordiaal) 

 

Activiteiten werkgroep 2012 

In het afgelopen jaar heeft de werkgroep zich bezig gehouden met: 

• Samenwerking NVHVV/NVVC.  

• Bijdragen leveren aan het programma van CarVasZ 



• Contact leggen met de SBHFL. Marjo de Ronde heeft  samen met Stella Kuiken inmiddels 
contact gelegd met dr. Verweij, de voorzitter van de SBHFL  

• Contact leggen met Vlaams Cathlab Vereniging 

• Bijdragen leveren aan artikelen voor de Cordiaal 

• Competentieprofiel  is aangeboden aan de NVVC 

• Onderzoeken mogelijkheid om deel te nemen aan visitaties bij Interventie Cardiologie 
afdelingen. 

 

Activiteiten werkgroep 2013 

Dit jaar zal de focus van de werkgroep liggen op: 

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

• Het verder uitbouwen van de contacten met de SBHFL 

• Bijdragen leveren aan het programma van CarVasZ 

• Bijdragen leveren aan artikelen voor de Cordiaal 

• Adressenboekje interventiecentra up to date houden  

 

Bijscholing 

Op 16 en 17 april verzorgt het Eramus MC Zorgacademie de bijscholing Interventie Cardiologie.  

 

Congres nieuws 

Dit jaar zullen er de volgende congressen waarbij Interventie cardiologie aan bod komt worden 
gehouden: 

• EuroHartCare op 22 en 23 maart in Schotland 

• Voorjaarscongres NVVC , NH Conference Centre Leeuwenhorst te Noordwijkerhout, wordt 
gehouden op 4 & 5 april. 

Het congres wordt dit jaar samen georganiseerd met de Nederlandse Vereniging van Hart en 
Vaatverpleegkundigen (NVHVV). Dat betekent dat het programma op de eerste congresdag 
zowel gezamenlijke onderdelen kent als extra onderdelen voor verpleegkundigen en 
physician assistants. 

• De Euro PCR in Parijs, van 21 t/m 24 mei  



• Venticare, Beatrixgebouw in Utrecht, wordt gehouden op 6 & 7 juni 

• Het DRES congres wordt op 6 en 7 juni gehouden , waarbij vrijdag de 7e het congres ook 
toegankelijk is voor verpleegkundigen. Het programma is nog niet bekend. 

• ESC wordt dit jaar in Amsterdam gehouden, van 31 augustus t/m 4 september. De CCNAP 
gaat er op zaterdag 31 augustus een programma voor verpleegkundigen houden. 
 

• Het Vlaams Cathlab symposum in Blankenberge op 28 september  

• CarVasZ, Congrescentrum Reehorst in Ede. Wordt gehouden op 15 november. 

Het thema zal zijn: Uitdagingen voor Verpleegkundig Nederland 

 

Nieuws in de media 

• Persbericht van de NVVC over de rol van allied professionals in de Cardiologie 

https://www.nvvc.nl/media/files/pdf/2013_01_15_Persbericht_Nieuwe_professionals_ontzo
rgen_cardioloog.pdf 
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