
Algemene Leden Vergadering 
NVHVV 

 9 december 2015 



Opening en agenda 
1. Opening en presentielijst   13.00 uur 

2. Vaststellen van de agenda 

3. Mededelingen 

4. Concept notulen ALV d.d. 27 mei 2015 

5. Vaststellen Jaarverslag 2014 

6. Beleidsplan NVHVV 

7. Notitie contributieverhoging per 2017 

8. Presentatie concept Jaarplan 2016 
 

Korte pauze     14.00-14.15 uur 
 

6. Vervolg Jaarplan 2016 

7. Concept begroting 2016 

8. Presentatie Monique Kempff, NU’91 

9. Bestuurlijke wisselingen  

10. Rondvraag en sluiting    15.00 uur 



Mededelingen 
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Op- of aanmerkingen? 



Vaststellen Jaarverslag 2014 

• Het Jaarverslag 2014 is in de ALV van 27 mei 2015 

gepresenteerd en dient te worden vastgesteld in de 

ALV van 9 december 2015. 



Beleidsplan NVHVV 2016-2020 

Missie 

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

 

 Visie 

 De NVHVV wil haar doelstellingen bereiken door 
deskundigheids bevorderende activiteiten te organiseren 
voor zorgprofessionals en streeft via de principes van 
evidence based practice mede richting te geven aan goed 
georganiseerde zorg. 

 



Notitie contributieverhoging 2017 



Presentatie concept Jaarplan 2016 
Communicatie 

• Congressen nationaal 

– CarVasZ 

– Venticare  

• Congressen internationaal 

– EuroHeartCare 

– ESC 

• Cordiaal 

• Website, Twitter, LinkedIn 



Presentatie concept Jaarplan 2016 
Scholing 

• Verenigingsstructuur ongewijzigd 

• 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 2016 



Speerpunten Jaarplan 2016 
Werkgroep Acute Cardiale Zorg (ACZ) 

• Werving nieuw lid (CZO afvaardiging) 
• Annelies van Woerkom blijft toch en gaat contactpersoon CZO 

worden 
• Organiseren educatieve activiteit najaar over de 

toekomstbestendigheid van de CCU 
• Samenwerking Venticare Congres 

soort samenwerking gaat veranderen 
• Input leveren voor beleidsvisie 
• Vaststelling functieprofiel 
• Input Carvasz en Cordiaal 
• CCU houdt op met bestaan, niet meer alleen CCU opleiding en 

gaat op in groter geheel. Geert gaat meegeven aan Annelies en 
Linda geeft aan, reageren vanuit bestuur. 



Op de foto ontbreekt: Annemarie Lagendijk 



Speerpunten Jaarplan 2016 
Werkgroep atriumfibrilleren 

• Ontwikkelen blauwdruk AF connect NVVC 
obv zorgmodel  

• Participatie AF connect NVVC 

• Artikelen cordiaal 

• CNE  

• Carvasz 

• Kenniscentrum collega’s  

• Diversen  

 



Speerpunten Jaarplan 2016 
Werkgroep Congenitale Cardiologie 

• Organisatie CNE 26 januari 2016; Syndromen en (aangeboren) 
hartafwijkingen; ‘Waar komt het vandaan en hoe ziet het er uit? 

• Organiseren van het programma voor CarVasZ 2016; Thema: Het web van de 
Cardiovasculaire zorg, 18 november 2016 

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

• Hoofd artikelen schrijven voor Cordiaal; ECMO, Supraventriculaire 
ritmestoornissen en Ondervoeding 

• Voor onze rubriek Congenitale Hartafwijkingen zijn de volgende artikelen in 
Cordiaal gepland:  
• Mitralis insufficiëntie  
• Rechter Ventrikel Hypoplasie 
• Linker Ventrikel Hypoplasie 
• Marfan 
• Persisterende Ductus Arteriosis 

• Op website overzicht van de artikelen 
 
 



Eventueel foto werkgroep 



Werkgroep Congressen – speerpunten 2016 

netwerken 

Kennis   delen 

Vaardigheden leren 
Innoveren en ontwikkelen 

Deskundigheids 
bevordering 

• We willen Linda Joziasse en Debbie ten Cate van harte bedanken voor de 
inwerktijd. 

 
• Colinda Koppelaar en beide voormalig voorzitters zullen ons dit jaar nog  
ondersteunen in een vloeiende overgang, tijdens het voorzitterschap. 

 

Colinda  Gerlinde  Corry 
Eefje Flip Resy 
Ellen V. Ingrid Mariëtte 
Ellen B. Adelheid Janine 
Miriam Laura Corien 



Speerpunten Jaarplan 2016 
Werkgroep Cordiaal 

• Uitzetten van enquête onder leden NVHVV 

• Per januari 2016 overstappen naar nieuwe 
vormgever/drukker, om kosten te besparen en 
zo toekomstbestendig te zijn 

• Aansluiting van redactieraadleden bij de 
redactievergaderingen om aanbod van 
artikelen te vergroten en gevarieerd aanbod in 
de Cordiaal te kunnen aanbieden 

• Vergroten advertentie inkomsten via Cross 
Advertising 



Speerpunten Jaarplan 2016 
Werkgroep Hartfalen 

• CNE-hartfalen & CarVasZ 

• Heart failure awareness day 

• Nationale hartfalendag 

• Betrokkenheid bij de verdere uitrol van de 
Landelijke Transmurale Afspraak hartfalen 

• Ontwikkeling van het beroepsprofiel van de 
hart- en vaatverpleegkundige  

• Betrokkenheid bij het project ‘Volg je hart’ van 
de Hart & Vaatgroep 

• Profileren van de werkgroep 

 

 



Leden werkgroep HF 

• Marjan Aertsen (voorzitter), verpleegkundig specialist hartfalen 
      Diakonessenhuis Utrecht/Zeist 
• Marie-José Beenders, hart- en vaatverpleegkundige  
      Laurentius Ziekenhuis Roermond 
• Maaike Brons, verplegingswetenschapper zorglijn cardiologie 
      Universitair Medisch Centrum Utrecht 
• Ingrid Hogewerf, hartfalenverpleegkundige      
      Thuiszorg Icare Flevoland 
• Tonny Jongen, verpleegkundige aandachtsgebied hartfalen  
      Laurens thuiszorg Rotterdam 
• Marlies Niesing-Lut, verpleegkundig specialist hartfalen  
      Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp 
• Dian Pruijsers-Lamers, verpleegkundig specialist hartfalen 
      Deventer Ziekenhuis 
• Jacqueline van Santvoord, hartfalenverpleegkundige    
      Diakonessenhuis Utrecht/Zeist 



Speerpunten Jaarplan 2016 
Werkgroep Hartrevalidatie 

• Netwerken en werven van nieuwe 
werkgroepleden  

• 2 artikelen in Cordiaal en een nieuwsbrief 

• Scholing: CNE, CARVASZ en Hart in Focus 

• Participeren beroepsdeelprofiel  

 



Speerpunten Jaarplan 2016 
Werkgroep ICD & Elektrofysiologie 

 
• Nieuwsbrief: Lay out vernieuwen  
• Voorlichtingsmaterialen optimaliseren en 

ontwikkelen 
 
Samenwerking:  
• VITHaS: Vereniging Invasief Technische 

Hartstimulatie Specialisten 
• De Hart & Vaatgroep 
• STIN: Stichting ICD dragers Nederland 
 



Werkgroep  
ICD & Elektrofysiologie 



Werkgroep Interventiecardiologie 
Speerpunten 2016 

• CarVasZ 2016 

• CNE 2016: 26 januari, “aanvullende diagnostiek in het 
cathlab” 

• Bijscholing Interventie, 2-daagse, jaarlijkse bijscholing (april 
2016) Zorgacademie, Rotterdam 

• Contact onderhouden met andere vertegenwoordigers 
landelijke werkgroepen: SBHFL, LOI, NHV, Vithas en WIL 

• Jaarlijkse informatieboekje samenstellen voor alle 
deelnemende cardiologische interventiecentra (april 2016) 

• Actieve inbreng bij de NVHVV van accreditatieaanvragen 
m.b.t. scholing/cursussen/symposia  

• I.v.m. het vertrek van Siemon Staphorst gaan wij actief op 
zoek naar een vervangend werkgroeplid 



Werkgroep Thoraxchirurgie 
Speerpunten 2016 

CNE 
• Thoracale Dissecties: dr. Yannick, Radboud Nijmegen 
• Complicaties na dissectie: Richard van Valen, EMC 
• Onderzoek Pijn: Richard van Valen, EMC 
• Prevenastudie: dr. Thanasie Markou, Isala Zwolle 
• EBP: Marije de Lange, St. Antonius Nieuwegein 
• Predocs: dr. Roelof Ettema, HU 
 
CarVasZ 
 
Website 
• Updates noodzakelijk: ja, bij gelegenheid 



Speerpunten Jaarplan 2016 
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  

• richtlijnontwikkeling 

 

 



Expertgroep Verpleegkundig Specialisten 
Speerpunten Jaarplan 2016 

• Verdere professionalisering van de VS 

• Promoten van verpleegkundig 
wetenschappelijk onderzoek door de VS 

• Gerichte bij-en nascholing organiseren t.a.v. 
vastgestelde competenties 

• Evidence based care by nurses artikelen 
werven/schrijven voor de cordiaal 

• Verder ontwikkelen van het gebruik van de 
Linkedin pagina 

 



Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek 
Speerpunten Jaarplan 2016 

1) 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. 

2) Een voorstel indienen om het aantal abstracts 
voor CarVasZ substantieel te verhogen. 

 

 



Begroting 2016 * 
(ter beoordeling) 

Toelichting door Sander van Gisbergen 

Penningmeester NVHVV 

 

* De begroting wordt niet gepubliceerd en kan 

worden opgevraagd. 



Presentatie NU’91 
Monique Kempff 



drs. Monique J. Kempff, MBA, voorzitter NU’91 

en 

9 december 2015 



hoe oud is NU’91? 

33 



1900 

(1898) 

 

 
twee oprichters 

mevrouw drs. A. Jacobs 

 

de heer dr. A. Aletrino 
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geschiedenis 

• 1900: NOSOKOMOS 

• 1989: de Witte Woede en Verpleging 

Verzorging In Opstand (VVIO) 

• 1991: VVIO + NMV = NU’91 
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witte woede 
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 NU’91 maakt het verschil 

   Het behartigen van de beroepsinhoudelijke 

én arbeidsvoorwaardelijke belangen van 

haar leden en het bevorderen van de 

maatschappelijke en politieke positie van 

(leerling-) verpleegkundigen, verzorgenden 

en verwante professionals 

37 



voor wie? 

• (leerling)verpleegkundigen en verzorgenden 

 
• gezondheidszorgers uit het primaire proces 

 
• speciale groepen (docenten, studenten, 

jongeren, gepensioneerden, etc.) 

• Specifieke Beroeps Organisaties (SBO’s) 

38 



30.000 gezondheidszorgers: 

• Specifieke Beroeps Organisaties 

 

• individuele leden 

 

wie? 

39 



hoe? 

• collectieve vertegenwoordiging aan 

CAO-tafels, in instellingen bij sociale 

plannen en politiek 

• individuele belangenbehartiging, 

juridische (rechts)bijstand 

40 



hoe? 

• internationale lidmaatschappen o.a.      

EFN, ICN, EPSU 

 

• beroepsinhoudelijke ontwikkeling; 

vakblad, trainingen, symposia etc. 

• media 

41 



invloed van de leden 

• ledenraad, 15 zetels  

• 2x per jaar SBO-voorzittersoverleg 

• experts voor inhoudelijke thema’s 

• CAO-klankbordgroepen 

42 



invloed van de leden 

• lage drempel: leden centraal 

• vakbondsconsulenten en kaderleden in 

instellingen  

• klankbordgroepen 

 

 

 

• podium via Website, Zorg Anno NU/Nursing, 

NUFO, Twitter, Facebook etc. 
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redenen voor aansluiting 

• NU’91 is een onafhankelijke categorale 
beroepsorganisatie 

 

• belangenbehartiging collectief en 
individueel 

• rechtsbijstand en korting op verzekeringen, 
vakbladen, symposia etc. 

• beroepsinhoud en arbeidsvoorwaarden 
vertegenwoordigd 
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redenen voor aansluiting 
 

• door aansluiting: voordelig combi-
lidmaatschap, slechts € 6,65 per maand 

• bestuurlijke vertegenwoordiging bij 
opleidingscentra, PFZW, PGGM, IZZ etc. 

 
• ruim trainingsaanbod, ook in instellingen 

• beroepsinhoudelijk advies 
(arbeidsgerelateerd) 
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redenen voor combi-lidmaatschap 
 

• invloed op arbeidsvoorwaarden én 

beroepsinhoud (FWG, CAO, beroepscode, 

opleidingen etc.) 

 • samen staan we sterk en maken we het 
verschil! 

 

• rechtsbijstand, juridische hulp bij 
arbeidszaken en opleidingen 
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47 



Volwassen, maar wilde haren nog niet kwijt! 

Bedankt en succes! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMq5rrTbrcgCFUxuFAodMy4BQQ&url=http://www.billboard.com/articles/news/1563894/pinks-australia-tour-breaks-melbourne-venue-record&bvm=bv.104317490,d.d24&psig=AFQjCNF2YwroXKTFIqSsCSqHfeVFILirhQ&ust=1444216153508000


Bestuurlijke wisselingen 

Aftredende bestuursleden 

• Past chair NVHVV – Jeroen Hendriks 

• Voorzitter werkgroep Congressen – Linda Joziasse 

• Voorzitter werkgroep Congressen – Debbie ten Cate 

• Voorzitter expertgroep VS – Annette Galema 

 

Kiesbaar 

• Voorzitter werkgroep Congressen Ellen Burgman 

• Voorzitter werkgroep Congressen Gerlinde Mulder 

• Voorzitter expertgroep VS Marja van Brug 
 

 



Rondvraag 


