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Veranderingen binnen de WIBEN,
Per 1 januari is de voorzittershamer doorgegeven. Na 4 jaar
voorzitterschap stopt Anjo van Staaveren met haar taak als
voorzitter. De afgelopen jaren is de WIBEN onder voorzitterschap van Anjo uit gegroeid tot een goed lopende werkgroep
binnen de NVHVV. We willen Anjo dan ook bedanken voor deze
werkzaamheden en gelukkig blijft ze nog wel actief binnen de
WIBEN.
De taak van voorzitter wordt nu overgenomen door Astrid
Coenen en Marja Verkerk
Wij als werkgroep zijn erg blij met deze opvolgers en wensen
ze veel succes met deze taak

Werkgroepleden WIBEN
Maria Brussen, Rijnstate Arnhem
Astrid Coenen, ErasmusMC, voorzitter
Saskia Elshout, VuMC A’dam
Anja Luijten, Catharina Eindhoven, secretaris
Annette de Meijer, Albert Schweitzer,
Dordrecht
Eefje Postelmans, Amphia Breda
Anjo van Staaveren, OLVG, A’dam
Resy Verheijen, Antonius Nieuwegein
Marja Verkerk, UMC Utrecht, voorzitter
Loes Weteling, MC Alkmaar,

Redactie
U kunt informatie of Kopij voor de nieuwsbrief doorgeven aan:
Maria Brussen
Rijnstate Arnhem

MBrussen-Witjes @rijnstate.nl

OPROEP – OPROEP – OPROEP - OPROEP
De WIBEN is op zoek naar nieuwe leden.
Vind jij het leuk om met collega’s uit heel Nederland te werken aan het vergroten
van je eigen kennis en die van anderen op het gebied van ICD’s en elektrofysiologie?
Meld je dan aan!
En kom vrijblijvend naar één van onze vergaderingen.
Stuur je motivatie en expertise naar:
Marja Verkerk: M.Verkerk-2@umcutrecht.nl
Astrid Coenen: j.coenen-vrijhoeven@erasmusmc.nl

OPROEP – OPROEP – OPROEP - OPROEP
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Masterclass 16 mei
De werkgroep is hier druk mee aan de slag, om er weer een interessante en
leerzame dag van te maken.
De S-ICD komt in de ochtend aanbod, het middag programma volgt nog.
Deze dag wordt gesponseerd door BOSTON SCIENTIFIC.
Aanmelden via : luijten10@zonnet.nl
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11 oktober 2013 werd in Leusden het VITHaS-symposium georganiseerd. Dit symposium vond al voor de dertiende keer plaats, maar dit jaar was het voor het eerst dat de
WIBEN betrokken was bij de organisatie. Het symposium was een groot succes. Goed
om te zien hoe “technici meets verpleegkundigen”
Ook in 2014 zal de WIBEN weer samen met de e VITHaS en symposium organiseren.
De datum is nog niet bekend maar het zal in september of oktober worden.

Op 25 maart as zal er in Utrecht een CNE electrofysiologie
worden georganiseerd door de WIBEN.
Onderwerpen die aan bod komen zullen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Inleiding in de elektrofysiologie, anatomie en fysiologie
Ritmestoornissen en ablatiebehandeling bij patiënten met congenitale
afwijkingen
Verpleegkundige begeleiding voor, tijdens en na ablatiebehandeling
AVNRT
Een ervaringsdeskundige komt aan het woord
Hoe lees je als verpleegkundige een wetenschappelijk artikel
Sport en ritmestoornissen.

Opgeven kan via de site van de NVHVV (www.nvhvv.nl)
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Bericht van Maria Brussen-Witjes uit het Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
Hierbij wil ik me eerst even voorstellen, mijn naam is
Maria Brussen-Witjes ik ben werkzaam in het Rijnstate
ziekenhuis te Arnhem. Sinds 2009 ben ik werkzaam als
ICD-verpleegkundige binnen het ziekenhuis Rijnstate.
Tot december 2013 werkte ik op de CCU/EHH (12 jaar)
maar nu ben ik werkzaam op de hartrevalidatie als
cardiovasculair-verpleegkundige en ben ik tevens ICDverpleegkundige. In deze nieuwe functie hoop ik de
ICD-poli en de nazorg voor de ICD-drager nog verder te
kunnen verbeteren.
In maart 2012 ben ik lid van de WIBEN geworden. Wat mij aansprak om lid te
worden van de WIBEN is dat ik door deze groep mensen enthousiast werd, zij
hebben al veel werk verricht hebben om de begeleiding van de ICD-drager te
verbeteren, en voor de andere ICD-verpleegkundige/begeleiders in het land
nieuwe ontwikkelingen te delen, scholing, congressen te organiseren. Hier kan
ik veel van leren hoe zij de taak als ICD-verpleegkundige uitvoeren, tevens
spreek je elkaar tijdens de vergaderingen en wissel je ervaringen uit, hoor je de
nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied. Hier kan en heb ik al veel van geleerd en ik probeer mijn steentje bij te dragen.
Er voor zorgen dat de nieuwsbrief op tijd verschijnt, is waar ik mij de komende
tijd binnen de WIBEN mee bezig zal houden.
Voor de volgende nieuwsbrief geef ik graag het stokje door aan een van onze
nieuwe voorzitters, Astrid Coenen werkzaam in Erasmus MC.
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AGENDA 2014
WIBEN vergadering

4 maart
10 juni
9 september
9 december

2014
2nd International Conference
on the CIED patient perspective

6&7 februari

Gaat helaas niet door!!!!!
CNE voor ICD- begeleiders &
elektrofysiologie
dagprogramma en heeft als thema "Elektrofysiologie
EuroHeartCare
Stavanger in Noorwegen

25 maart

4&5 april

Masterclass
Met o.a S-ICD , gesponsord door

6 mei

Venticare

15&16 mei

CarVasz
Snel, snelle, snelst.
Complexe zorg in
de hoogste versnelling

21 november
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