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Opening en agenda
1. Opening en presentielijst 19.00 uur

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen

4. Concept notulen ALV d.d. 21 juni 2017

5. Vaststellen Jaarverslag 2016

6. Presentatie concept Jaarplan 2018

Korte pauze 19.25-19.35 uur

6.    Vervolg concept Jaarplan 2018

7. Concept begroting 2018

8. Vaststellen notitie contributieverhoging

9. Bestuurlijke wisselingen

10. Rondvraag en sluiting 20.00 uur



Mededelingen



Concept notulen ALV d.d. 21 juni 2017

Op- of aanmerkingen?



Vaststellen Jaarverslag 2016

• Het Jaarverslag 2016 is in de ALV van 21 juni 2017 

gepresenteerd en dient te worden vastgesteld in de 

ALV van 13 december 2017.



Presentatie concept Jaarplan 2018
Communicatie

• Congressen nationaal

– CarVasZ

– Venticare 

• Congressen internationaal

– EuroHeartCare

– ESC

• Cordiaal

• Website, Facebook, Twitter, LinkedIn



Presentatie concept Jaarplan 2018
Deskundigheid

• De reguliere activiteiten zullen op dezelfde voet worden 

voortgezet (Werkgroepen, Cordiaal, CarVasZ, etc.)

• Aanbod parallelle CNE’s

• Samenwerking met de NVVC op het gebied van 

richtlijnontwikkeling,  delen van informatie uit eigen 

netwerken, persberichten en publicaties over het 

vakgebied etc.





• Samenwerking met derden

– NU ‘91

– NVVC

• Nationale contacten

– NHS, Platform Vitale Vaten, Alliantie Nederland 

Rookvrij, CZO, SBO, V&VN, SBHFL

• Internationale contacten

– CCNAP

Presentatie concept Jaarplan 2018



Topics uit jaarplan 2018
Werkgroep Acute Cardiale Zorg

▪ 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;

▪ invullen van de intermediairfunctie voor CZO
▪ inwerken van twee nieuwe leden om de kernactiviteiten 

te kunnen blijven waarborgen en
▪ vakblad Cordiaal voorzien van gerichte inhoudelijke 

input.



Speerpunten Jaarplan 2018
Werkgroep Atriumfibrilleren

• Deelname connect NVVC AF

• Artikelen cordiaal

• CNE 

• Carvasz

• Kenniscentrum collega’s 

• Diversen 



Werkgroep AF 

• Petra van Veen (scheidend voorzitter per 31-12-2017)
Van Weel Bethesda Ziekenhuis Dirksland

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

• Ineke Baas secretaris (AF connect) Martini Ziekenhuis 
Groningen

• Lucy Vinke (Carvasz) St. Jansdal ziekenhuis 
Harderwijk

• Bianca Vorstermans (CNE) UMC Maastricht 
• Cassandra Hoorn (cordiaal) Catharina ziekenhuis
• Vacature  wordt opgevuld



Congenitale Cardiologie 

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 tbv
Congenitale Cardiologie



Speerpunten Jaarplan 2018
Congrescommissie

• CarVasZ 2018

• Ontwikkelen: digitaliseren 
eindevaluatie/aanpassen 
middagprogramma?

• Social media 

• Netwerken

• Deskundigheids-

bevordering



Speerpunten Jaarplan 2018
Werkgroep Cordiaal

• 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

• We gaan door met alle rubrieken uit 2017 (opfriscursus, hartlopend, vraag & 
antwoord, Uit het hart, Congenitaal, congresverslagen)

• Tot nu toe hebben we ons vooral gericht 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 vpk, 
de nieuwe opleidingen die zijn ontwikkelt)

• Het Cordiaal draaiboek, de auteursinstructies en de instructies voor het 
schrijven van een congresverslag up to date hebben



Speerpunten Jaarplan 2018
Werkgroep hartfalen

• CNE "Vallen en weer opstaan: Syncope 
nader bekeken”. I.s.m. werkgroepen 
atriumfibrilleren en vasculaire zorg 

• CarVasZ 

• Nationale Hartfalendag

• Participatie in NVVC Connect hartfalen 
project

• Participatie in de redactieraad van Cordiaal



Leden werkgroep

• Maaike Brons (vz)
• Marlies Niesing
• Marjan Aertsen
• Chantal de Bakker
• Tonny Jongen
• Dian Pruijsers
• Caroline Wulffraat



Speerpunten Jaarplan 2018
Werkgroep hartrevalidatie

• Netwerken en werven van nieuwe
werkgroepleden

• 2 artikelen in Cordiaal, en interview in 
rubriek ”open hartig” 

• Scholing: CNE en CARVASZ

• Participeren in LMDO-H en programma
Benefit

• Contact aanscherpen met regionale 
overlegorganen



Speerpunten Jaarplan 2018
Werkgroep ICD begeleiding en 

electrofysiologie
• Film promoten 

• CNE ”onder spanning inspannen”

• Ontwikkelen folder S-ICD

• Functie profiel ”ICD verpleegkundige” 
herzien



Eventueel foto werkgroep



Speerpunten Jaarplan 2018
Werkgroep Interventiecardiologie

• 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 
• CNE: dag(deel) voor de Interventiecardiologie i.s.m. de 

werkgroepen Acute Cardiale zorg en Vasculaire Zorg op 18 sept. 
2018 (titel volgt)



Speerpunten Jaarplan 2018 Werkgroep CTC

• Werkroep uitbreiden met nieuwe leden (nu 10 leden 
ambitie naar 12).

• Samenwerking tussen de verschillende thoraxcentra 
behartigen.

• (Mede) organiseren van de jaarlijkse CNE.
• Actieve bijdrage leveren bij congrescommissie ( 

CARVASZ).
• Input geven voor vulling van de NVHVV website.
• Vorm geven van landelijk CTC Kennis -centrum.
• Aan leveren van artikel (en) voor het Tijdschrift Cordiaal
• 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.



Speerpunten Jaarplan 2018
Werkgroep Vasculaire Zorg

• Contact met achterban versterken

• Betrekken 1e lijn

• Representatieve vertegenwoordiging in 
werkgroep (1e/2e lijn, VS/GV/V, regio)

• Professionaliseren van achterban

• Bijdragen aan/betrokken zijn bij nationale 
ontwikkelingen op vasculair gebied 



Speerpunten Jaarplan 2018
Expertgroep VS

• CNE in samenwerking met werkgroep WO, waarbij WO in 
de lead

• Participeren in ontwikkeling/herziening richtlijnen 
cardiovasculair risicomanagement

• Artikelen aanleveren cordiaal en anderen 
benaderenmotiveren om een artikel te schrijven/in te 
sturen

• Participeren in CarVasz

• Kritisch kijken naar de meerwaarde van de Expertgroep. 
Samengaan met WO? Verder en nieuwe leden werven?



Speerpunten Jaarplan 2018
Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek

Het uitvoeren van de gestelde doelen

• Invulling geven aan CNE i.s.m. expertgroep VS

• CNE’s algemeen: bijdragen aan de wetenschappelijke 
onderbouwing van het verpleegkundig handelen

• Verzorgen abstract sessie op  CarVasZ en i.s.m. andere 
WG sessies verzorgen

• Publiceren van 2 artikelen in Cordiaal

• Verkennen samenwerking met Expertgroep 
Verpleegkundig Specialisten



Bestuurlijke wisselingen
Aftredende bestuursleden

• Voorzitter Cordiaal – Marleen Goedendorp-Sluimer

• Duo-voorzitter werkgroep ICD-begeleiders & Elektrofysiologie
– Marja Verkerk

• Voorzitter Thoraxchirurgie – Rosa Veldhoen

• Voorzitter Atriumfibrilleren – Petra van Veen

• Linda van den Hoven-Joziasse – Voorzitter ( past-chair)

• Penningmeester – Sander van Gisbergen ( past-treasurer)

Kiesbaar

• Voorzitter Cordiaal – Leonie Caesar

• Duo-voorzitter Congressen – Ingrid Hogewerf

• Voorzitter Thoraxchirurgie – Guus Wijfjes

• Voorzitter Atriumfibrilleren – Adelheid Kolkman

• Patricia Ninaber - Voorzitter

• Vice-penningmeester – Marja Nierop



Rondvraag


