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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging van Hart en Vaat
Verpleegkundigen (NVHVV) 2016. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op
woensdag 21 juni 2017 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.
Maart 2017
Linda van den Hoven-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 2016 een bijdrage aan twee 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 ICverpleegkundigen. Deze evenementen blijven een belangrijk contactmoment vormen met
onze achterban. Ook het afgelopen jaar zijn deze congressen positief ontvangen door de
deelnemers.
Het EuroHeartCare congres van de European Society of Cardiology (ESC), Council on
Cardiovascular Nursing and Allied Professions vond dit jaar plaats in Athene, Griekenland.
Ook dit jaar waren er weer Nederlandse hart- en vaatverpleegkundigen die hun onderzoek in
de vorm van een abstract of poster hebben gepresenteerd, waardoor de NVHVV ook
internationaal goed vertegenwoordigd was.
Het vakblad Cordiaal werd dit jaar vijf maal uitgebracht. De Cordiaal stond in 2016 onder
hoofdredacteurschap van Marleen Goedendorp-Sluimer. De eindredacteur is Maja
Haanskorf. De vormgeving werd verzorgd door Cross Media Nederland, Leo Schmahl. De
Cordiaal en de website vormen samen een gerenommeerd communicatiemiddel met onze
leden.
Bureau organisatie
De bureauwerkzaamheden werden in 2016 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.
Ledenaantal en abonnementen
Per eind 2016 heeft de NVHVV 1685 leden en 129 instellingsabonnementen. 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 2016 zijn door de werkgroepen de volgende na- en bijscholingen georganiseerd:
• CNE Congenitale cardiologie - “Syndromen en (aangeboren) hartafwijkingen”
• CNE Verpleegkundig Specialisten / Wetenschappelijk Onderzoek - “Vragenlijsten als
onderzoeksinstrument”
• CNE Interventie cardiologie – “Aanvullende diagnostiek in het cathlab”
• CNE Acute Cardiale Zorg en CNE Hartrevalidatie - “Acute Cardiale Zorg en
Hartrevalidatie; de alpha en de omega in cardiologie!?”
• CNE Hartfalen en CNE ICD begeleiders en Elektrofysiologie - “Stimuleren van
hartfalenpatiënt met een ICD, na onder meer chemotherapie, prikkeling en triggering”
• CNE Vasculaire Zorg - “Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hypertensie en
dyslipidemie”
• CNE Thoraxchirurgie - “Complicaties van de waarheid, alles over EBP en complicaties in
de thoraxchirurgie”
• CNE Atriumfibrilleren - Atriumfibrilleren en hypertensie
• CNE Vasculaire Zorg - “Vasculitis en Reuma”
In 2016 is er weer een 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 CAOonderhandelingen en is in verschillende platformen vertegenwoordigd. NVHVV-leden die ook
lid zijn van NU’91 kunnen een combinatielidmaatschap aangaan. Zij betaalden in 2016 voor
hun lidmaatschap aan NU’91 € 6,70 in plaats van € 12,95.
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, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
(NVVC), Stichting September, Nederlandse Vereniging voor Vasculair Geneeskundigen
(NVVG). Daarnaast participeert de NVHVV in het Platform Vitale Vaten, in de Alliantie
Nederland Rookvrij en het programma Zinnige Zorg van Zorginstituut Nederland. 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.
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Samenstelling bestuur per 31-12-2016
Mevrouw L. van den Hoven-Joziasse, voorzitter
Mevrouw P. Ninaber, 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 G. Mulder, bestuurslid (duovoorzitter werkgroep Congressen)
Mevrouw C. Koppelaar, bestuurslid (duovoorzitter a.i. werkgroep Congressen)
Mevrouw M. Goedendorp, bestuurslid (hoofdredacteur en voorzitter werkgroep Cordiaal)
Mevrouw M. Brons, bestuurslid (voorzitter 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)
Mevrouw R. Veldhoen, bestuurslid (voorzitter werkgroep Thoraxchirurgie)
Mevrouw C. Flint, bestuurslid, (voorzitter werkgroep Vasculaire Zorg)
Mevrouw M. Snaterse, bestuurslid (voorzitter werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek)
Mevrouw M. Nierop, bestuurslid (voorzitter expertgroep Verpleegkundig Specialisten)
Mevrouw C. de Jong, werkgroeplid (voorzitter a.i. expertgroep Verpleegkundig Specialisten)
Mevrouw A.M. Strijbis, bestuurslid (afgevaardigde Nederlandse Hartstichting)
Afgetreden bestuursleden gedurende 2016 of per 31 december 2016
Mevrouw L. Joziasse , bestuurslid (duovoorzitter werkgroep Congressen)
Mevrouw D. ten Cate, bestuurslid (duovoorzitter werkgroep Congressen)
De heer G. Schaaij (voorzitter werkgroep Thoraxchirurgie)
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NVHVV structuur
Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen
Algemene Leden Vergadering (2 keer per jaar)

Subsidiegever
Nederlandse Hartstichting

Adviseurs
Nederlandse Hartstichting
NVHVV leden, bijv. oudactieve leden
Externe in te huren
adviseurs, bijv. juridisch /
financieel advies

Bestuur
Dagelijks bestuur (DB)
Voorzitter, vicevoorzitter/past-chair, penningmeester,
genodigden afhankelijk van vergaderthema’s
Vergaderfrequentie: 12 keer per jaar
Voltallig bestuur (VB)
DB, voorzitters alle werkgroepen, afgevaardigde
Nederlandse Hartstichting en voorzitters clusters
Vergaderfrequentie: 4 keer per jaar

Externe partijen
Stichting Venticare
Congress Company
Cross Media Nederland
Maja Haanskorf
Hogeschool van Utrecht
Stichting September
Xaurum (PE online)
NU’91
NVVC
Jisther Office Support

Werkgroepen

Congressen

Cordiaal

Communicatie

Acute Cardiale Zorg
Atriumfibrilleren
Congenitale Cardiologie
Congressen
Cordiaal
Hartfalen
Hartrevalidatie
ICD Begeleiders
Interventie Cardiologie
Thoraxchirurgie
Vasculaire Verpleegkunde
Verpleegkundig Specialisten
Wetenschappelijk Onderzoek

Uit elke werkgroep zit een
vertegenwoordiger in de
werkgroep Congressen
met 1 neutrale voorzitter.

Redactie: 8 personen,
waaronder 1 hoofdredacteur

Redactie
Dagelijks Bestuur

Vergaderfrequentie
afhankelijk van behoefte

Uit elke werkgroep zit een
vertegenwoordiger in de
redactieraad.
Vergaderfrequentie
Redactie: 5 x per jaar
Vergaderfrequentie
Redactieraad: 3x per jaar

Elke werkgroep heeft een
voorzitter.
Gemiddeld aantal actieve
leden per werkgroep is 7
Vergaderfrequentie is ± 4 keer
per jaar
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2. Werkgroep Acute Cardiale Zorg
Algemeen
Er hebben zich in 2016 enkele mutaties voorgedaan in de samenstelling van de werkgroep,
waarmee er een drietal posities vacant kwamen om de werkgroep op formatie te houden.
Intern is hierop de taakverdeling aangepast om de lasten gelijkmatig te verdelen, aan te
kunnen passen in geval van tijdelijke uitval en te kunnen vervangen op cruciale posities.
Inmiddels hebben we reeds toezeggingen om de vacante plekken in 2017 op te vullen.
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 2016 driemaal fysiek bijeen geweest en heeft tweemaal overleg gehad
middels een conference call. Voor de fysieke bijeenkomsten werd gebruik gemaakt van
overlegruimtes binnen de ziekenhuizen waar de leden werkzaam zijn. De ruimtes werden
hierbij kosteloos beschikbaar gesteld.
Resultaten
• Aanwezigheid op Connect bijeenkomsten (NVVC)
• CNE in samenwerking met werkgroep interventiecardiologie en thoraxchirurgie op
28 maart 2016.
• Organisatie 'cardiologiedeel' Venticare
• (mede)organisatie CarVasZ
• Afvaardiging vanuit NVHVV naar het College Zorg Opleidingen (CZO)
Samenstelling werkgroep per eind december 2016
De werkgroep had per eind december 2016 de volgende samenstelling:
Naam

Functie in werkgroep

Werkzaam als … / bij …

Carlijn Kamer

Secretaris/vicevoorzitter

CCU-/interventieverpleegkundige Meander MC Amersfoort

Annemarie Lagendijk

Liaison Venticare

CCU-verpleegkundige Groene
Hart Zkh Gouda

Annelies v. Woerkom

Liaison CZO

CCU-verpleegkundige Amphia
ziekenhuis Breda

Laura Vliet

Afgevaardigde congrescommissie Liaison CarVasZ

CCU-verpleegkundige OLVG
Amsterdam

Geert Hengstman

Voorzitter/vicesecretaris
Liaison Cordiaal

Verpleegkundig Specialist
Ambulance Oost
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3. Werkgroep Atriumfibrilleren
Het jaar 2016 was voor de werkgroep wederom een succesvol en bezig jaar.
De samenstelling van de werkgroep is in de loop van het jaar gewijzigd waarbij een drietal
personen afscheid genomen hebben van de werkgroep vanwege andere werkzaamheden en
of pensioen. De werkgroep is uitgebreid met 1 nieuw lid. Als werkgroep hebben we met
elkaar de lopende zaken overgenomen en ingevuld.
Doel
Het uitgangspunt van de werkgroep is het optimaliseren van de zorg van patiënten met
atriumfibrilleren. Een belangrijk middel blijft het Zorgmodel Atriumfibrilleren. Dit
groeidocument 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, dan wel evaluatie van een
AF-polikliniek. Wij zijn trots dat het document een belangrijke plaats heeft gekregen bij de
NVVC in AF Connect. 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 2016 heeft de werkgroep viermaal vergaderd. 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 continuproces verwerkt worden zodat het Zorgmodel actueel blijft. In 2016
is een update geweest van het zorgmodel. In samenwerking met de NVVC zal het
zorgmodel actief worden ingezet in AF Connect en een plaats krijgen in de toolkit.
In september werd een CNE-AF georganiseerd door de werkgroep, in samenwerking met
de werkgroep vasculaire zorg. De opkomst was goed te noemen en de reacties
enthousiast. De beoordelingen waren gemiddeld goed tot zeer goed.
Tijdens CarVasZ werd door de werkgroep een sessie georganiseerd.
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.
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.
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Samenstelling werkgroep
De werkgroep is in 2016 gewisseld van samenstelling. Marian van der Zee, Johan
Huybregtse en Toon Hermans hebben afscheid genomen. Bianca Vorstermans is
aangesloten bij de werkgroep.
De werkgroepleden zijn gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
met verschillende (werk)ervaringen op cardiovasculair gebied.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Petra van Veen (voorzitter)
Adelheid Kolkman (secretaris)
Lucy Vinke
Ineke Baas
Bianca Vorstermans
vacature

Van Weel Bethesda Ziekenhuis Dirksland
Koningin Beatrix Ziekenhuis Winterswijk
St Jansdal ziekenhuis Harderwijk
Martini ziekenhuis Groningen
Maastricht Universitair Medisch centrum

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 wordt opgenomen in de toolkit AF Connect.
Dit biedt mogelijkheden 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.
Maart 2017
Petra van Veen
voorzitter werkgroep AF
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4. 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
4 keer in 2016, plaats van bijeenkomst kan wisselen in Utrecht
Resultaten
Programma op CarVasZ november 2016
Sessie 6
CONGENITALE CARDIOLOGIE
Sessievoorzitter: J.C. Dronkert
Van 2D tot 3D: het hart in je hand, Hartcatheterisatie in 3D bij kinderen Gregor Krings
Sessie 23
CONGENITALE CARDIOLOGIE
Sessievoorzitter: C. van Lent
Family Centered Care; Alleen in het Kinder Hartcentrum? Selma Otto
Discussie: Ervaringen van verpleegkundigen. Selma Otto
CNE 26-01-2016;
- Syndromen en (aangeboren) hartafwijkingen, “Het zit in de genen”
Welke hartafwijkingen horen bij syndromale aandoeningen?
Dr. I.M.B.H. de Graaf-van de Laar, klinische geneticus ErasmusMC, Rotterdam
- Workshop “Pak em beet”
Interactieve workshop anatomie van het hart met afwijkingen, aan de hand van
preparaten
Dr. R. Bökenkamp. interventie cardioloog LUMC
- Wat is de bijbehorende ontwikkeling van het kind met een hartafwijking en welke
consequenties heeft dit voor een gezin?
Dr. E.M.W.J. Utens, klinisch psycholoog SophiaKinderziekenhuis
De CNE is goed gewaardeerd (> 8.3), vooral het onderdeel met preparaten van Regina
Bökenkamp.
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Cordiaal 2016
Rubriek ‘Aangeboren Hartafwijkingen’
Nr 1. Mitralisklepinsufficiëntie, Flip Baay
Nr 2. Hypoplastisch rechterhart, Ronald de Zwart
Nr 3. Hypoplastisch linkerhartsyndroom, Elsmere Visser
Nr 4. Marfan, Wilma de Vries
Nr 5. Open Ductus Arteriosus, Ellen van ‘t Verlaat
Hoofdartikelen.
Nr.1 Supraventriculaire ritmestoornissen bij kinderen, Marjon van Beelen, Angela Verhoosel,
Johan Lindhout
Nr. 2 Cardiale ECMO bij kinderen, Masha Gijlswijk, Kees van Lent, PP Roeleveld
Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Ondervoeding bij kinderen met een hartafwijking door Feya Fernhout(UMCU/WKZ)
Samenstelling werkgroep per december 2016
3 nieuwe leden *
Naam
Functie NVHVVwerkgroep
Ellen van ´t Verlaat

Voorzitter
Bestuurslid NVHVV

Daniëlle van der Bas*

Secretaris
Website

Kees van Lent

Redactieraad Cordiaal

Flip Baay

Congrescommissie

Ronald Zwart

CNE

Han Dronkert

CNE

Daphne Doze
Theresia Kazemier*
Rianne Vlaming*

Afscheid genomen in 2016
Elsmere Visser
Secretaris
Website
Wilma de Vries
CNE

NVHVV jaarverslag 2016

Werksituatie en organisatie

Research Coördinator Sophia
Kinderziekenhuis, Erasmus MC
Rotterdam
ICK verpleegkundige Sophia
Kinderziekenhuis, Erasmus MC
Kinder IC verpleegkundige en
Verpleegkundig expert
deskundigheidsbevordering
LUMC
Kinder cardiologieverpleegkundige
UMC Utrecht/ WKZ
Afd kindercardiologie Leeuw
Consulent aangeboren
hartafwijkingen
AMC
Verpleegkundig specialist GUCH
UMCU Utrecht
Verpleegkundig specialist Radboud
UMC
Verpleegkundig specialist
Kindercardiologie UMCG
Verpleegkundig specialist
Kindercardiologie & Kwaliteit, LUMC

Physician assistent kindercardiologie,
LUMC, Leiden
Verpleegkundig specialist
Afd. polikliniek congenitale cardiologie
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5. Werkgroep Congressen
Algemeen
De werkgroep Congressen heeft op 18 november 2016 het dertiende CarVasZ-congres in
Hotel en Congrescentrum de Reehorst in Ede georganiseerd. Hét eigen congres van de
NVHVV had als thema ‘Het web van de cardiovasculaire zorg' en had één plenaire en 27
parallelsessies, waarvan 3 sessies werden verzorgd door de industrie. Alle sessies waren
afgestemd op de diverse doelgroepen binnen de cardiovasculaire zorg.
Doel van de werkgroep
De werkgroep Congressen had in 2016 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 2016 kwam de werkgroep vijf keer bij elkaar voor overleg en heeft zij het programma voor
CarVasZ voorbereid. Naast deze bijeenkomsten zijn er 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.
Resultaten
In 2016 heeft de werkgroep Congressen het programma verzorgd voor het dertiende
CarVasZ-congres in Hotel en Congrescentrum de Reehorst in Ede. CarVasZ is dit jaar
bezocht door 580 deelnemers. In 2016 was dit aantal 641. Het aantal bezoekers ligt de
afgelopen twee jaren lager dan voorgaande jaren.
Het congres was wederom succesvol en is in de evaluatie qua inhoud en programma goed
gewaardeerd. Tijdens de plenaire sessie is er gesproken door dr. H. Verwey, cardioloog, uit
het Leids Universitair Medisch Centrum. Dit jaar waren er zeven workshops georganiseerd.
Er zijn verschillende sessies door verschillende werkgroepen georganiseerd waar één thema
centraal stond.
Voorafgaand aan het congres was het mogelijk voor verpleegkundigen en verpleegkundig
specialisten om een abstract van hun eigen onderzoek of project in te dienen. Vijf
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 2016 is geaccrediteerd door de NVHVV (5 punten), V&V Kwaliteitsregister (5
punten), SBHFL (6 punten), Verpleegkundig Specialisten Register (5 punten), NAPA (4
punten).
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Sponsors
De voorzitters van de werkgroep Congressen hebben in 2016 samen met de Congres
Company gezorgd voor meer naamsbekendheid onder (nieuwe) sponsoren en hebben erop
toegezien dat de sponsoren in 2016 zijn aangeschreven en dat er over het jaar actief is
geworven. Vergeleken met voorgaande jaren waren de inkomsten vanuit sponsoring
significant hoger.
Samenstelling werkgroep Congressen 2016
De werkgroep Congressen bestaat uit vertegenwoordigers van iedere werkgroep van de
NVHVV. De werkgroep had in 2016 de volgende samenstelling:
• Gerlinde Mulder, voorzitter, senior ICD verpleegkundige LUMC, Leiden
• Colinda Koppelaar, voorzitter, datamanager klinische epidemiologie, Erasmus MC,
Rotterdam
• Debbie ten Cate, onafhankelijk werkgroeplid
• Linda Joziasse, onafhankelijk werkgroeplid, voorzitter NVHVV, senior
interventieverpleegkundige, Erasmus MC, Rotterdam
• Flip Baay (congenitale cardiologie), KinderIC-verpleegkundige, UMC Utrecht.
• Sybiel Bakker-Aling (vasculaire zorg), Verpleegkundig Specialist Vasculaire
Geneeskunde, Gelre Ziekenhuis Apeldoorn.
• Mariëtte Borgemeester (interventiecardiologie), Verpleegkundige
Interventiecardiologie, AMC Amsterdam.
• Janine Doornenbal (hartrevalidatie), Coördinator Hartrevalidatie, AMC Amsterdam.
• Yvette Henstra (vasculaire zorg), Verpleegkundig Specialist Vasculaire
Geneeskunde, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam.
• Ingrid Hogewerf (hartfalen), Hart- en vaatverpleegkundige en Verpleegkundig
specialist i.o., Thuiszorg Icare Flevoland.
• Corry de Jong (expertgroep verpleegkundig specialisten), Verpleegkundig specialist
Poli Cardiologie, OLVG Amsterdam.
• Miriam Kamphorst-Kolkman (thoraxchirurgie), Verpleegkundige Cardiothoracale
Chirurgie, Radboud UMC Nijmegen.
• Adelheid Kolkman (atriumfibrilleren), Verpleegkundig specialist Cardiologie/Hartfalen,
Koningin Beatrix Ziekenhuis Winterswijk.
• Eefje Postelmans (ICD), ICD-verpleegkundige, Amphia Ziekenhuis Breda.
• Resy Verheijen (ICD), CCU-verpleegkundige/ICD-begeleider, St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein.
• Ellen van ‘t Verlaat (wetenschappelijk onderzoek), Research coördinator, Erasmus
MC Sophia Rotterdam.
• Lucy Vinke (atriumfibrilleren), Verpleegkundig Specialist Cardiologie, Ziekenhuis St.
Jansdal, Harderwijk.
• Laura van Vliet (acute zorg), CCU-verpleegkundige, OLVG Amsterdam.
• Jan Koppes, (hartrevalidatie), manager cardiologie/neurologie Westfriesgasthuis,
Hoorn
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6. Werkgroep Cordiaal
Algemeen
De redactie van Cordiaal vormt de werkgroep Cordiaal. Deze werkgroep is verantwoordelijk
voor het vullen van het blad, welke 5 keer per jaar verschijnt. De redactie onderhoudt
contacten met de auteurs en is actief op zoek naar nieuwe auteurs. De ideeën voor artikelen
komen voort uit het nauw samenwerken met leden van de redactieraad. Dit zijn leden vanuit
de andere werkgroepen binnen de NVHVV.
Doel van de werkgroep
De werkgroep heeft als doel bij te dragen aan verdere professionalisering en deskundigheidbevordering, door het publiceren van relevante en inhoudelijk interessante artikelen voor
hart- en vaat verpleegkundigen. Cordiaal biedt ruimte voor verenigingsnieuws, werkgroep
activiteiten, relevante bijscholingen en congressen.
De werkgroep bestaat uit een redactie en een redactieraad. De redactie is operationeel
verantwoordelijk voor de inhoud en uitgave van Cordiaal. De redactieraad dient als
klankbordgroep voor de redactie en bewaakt het gezamenlijke doel en de voortgang
(vereniging en werkgroep activiteiten) en de aansluiting bij de doelgroep. De redactieraad
draagt ideeën en auteurs aan voor artikelen en houdt de redactie op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen.
Bijeenkomsten
De redactie vergadert 6 x per jaar (3x telefonisch en 3x op locatie in UMC Utrecht). De
redactieraad vergadert 3x per jaar mee met de redactie op locatie in UMC Utrecht. Dit
hoeven niet per definitie dezelfde leden te zijn als die deelnemen aan de redactieraad. Bij de
vergadering in november wordt aanwezigheid zeer op prijs gesteld, aangezien dat het
moment is om concrete plannen te maken voor het daaropvolgende jaar. Daarnaast
vertegenwoordigt de voorzitter de werkgroep in het bestuur van de NVHVV, deze vergaderen
4x per jaar.
Resultaten
De redactie(raad)leden hebben diverse publicaties begeleid 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.
Er is vanaf mei 2016 gestart met een nieuwe rubriek ‘’openhartig’’ waarin professionals uit
het werkveld aan het woord komen om te vertellen over hun werk.
In 2016 heeft de redactie vijf uitgaven gerealiseerd. De Cordiaal heeft in 2016 een
metamorfose ondergaan. De lay-out heeft een update gehad naar een modernere versie
welke door de lezer als positief beoordeeld is. Cordiaal verschijnt in een oplage van ca. 1800
exemplaren en daarnaast een extra oplage in oktober voor het CarVasZ congres.
Samenstelling werkgroep per december 2016
Naam
Functie in werkgroep
Marleen Goedendorp-Sluimer Hoofdredacteur
Maja Haanskorf
Margje Brummel- Vermeulen

Eindredacteur
Redacteur

Angela van Wilgen

Redacteur

Jaleesa Bisdom

Redacteur
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Werkzaam als … / bij …
Regieverpleegkundige Erasmus
MC, Rotterdam
Journalistiek – redactie - teksten
Verpleegkundig specialist
intensieve zorg bij somatische
aandoeningen, afdeling
hartcatheterisatie, UMC Utrecht
Senior-CC- verpleegkundige, MC/HC
Cardiologie, Erasmus MC Rotterdam
Senior-CC- verpleegkundige, MC/HC
Cardiologie, Erasmus MC Rotterdam
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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 moet worden op de individuele patiënt. Dit vraagt om
een goede afstemming van de zorg tussen de diverse zorgverleners. Om dit te
bewerkstelligen is het de intentie van de werkgroep hartfalen om samen te werken met de
andere werkgroepen binnen de NVHVV en overige beroepsverenigingen om te komen tot
een samenhangende zorg voor patiënten met hartfalen.
Doel van de werkgroep
De werkgroep wil een netwerk en informatiepunt bieden voor hartfalenverpleegkundigen,
verpleegkundig specialisten en andere belangstellenden met het aandachtsgebied hartfalen.
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 2016 zijn er vijf werkgroep vergaderingen geweest, te weten op de data:
• 26 januari Utrecht
• 15 maart Utrecht
• 15 juni telefonisch
• 1 september Amersfoort
• 31 oktober telefonisch
Resultaten
Educatie
Continuing Nursing Education (CNE)
Stimuleren van hartfalenpatiënt met een ICD, na onder meer chemotherapie, prikkeling en
triggering (14 maart 2016). Deze CNE werd georganiseerd in samenwerking met de
werkgroep ICD-begeleiders & Elektrofysiologie, de volgende onderwerpen aan de orde:
• Patiëntenselectie voor CRT, de rol van cardiale MRI
• CRT-P versus CRT-D, is er nog een rol voor CRT-P?
• Hartfalen na chemotherapie
• Home-based hartrevalidatie; de effecten van fysieke training in de thuissituatie met
telemonitoring begeleiding
• Uitzetten van een ICD, folder, richtlijnen, hoe pak je dit aan?
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Nationale hartfalendag (30 september 2016):
Samenstellen van het programma in samenwerking met de werkgroep hartfalen van de
NVVC. Deze wetenschappelijke bijeenkomst stond in het teken van de multidisciplinaire
organisatie en implementatie van hartfalenzorg in Nederland waarbij de volgende
onderwerpen aan de orde kwamen:
• Korte update sessie:
• Telemonitoring
• NVVC Connect hartfalen
• Palliatieve zorg bij hartfalen, nieuwe werkgroep
• Medicamenteuze therapie – casuïstiek en guidelines
• Beeldvorming en interpretatie
• CRT device diagnostiek voor aritmieën en hartfalenmanagement
• Cardiovasculaire genetica – cardiomyopathie
• Voeding, metabolisme en cachexie bij chronisch hartfalen
• Beweegprogramma’s bij hartfalen
• Wat zeggen de guidelines 2016 over hartfalen en co-morbiditeit
CarVasZ 2016 (18 november 2016)
De werkgroep hartfalen heeft het hartfalenprogramma samengesteld. De volgende
onderwerpen kwamen aan de orde:
• Wie is nú de juiste zorgverlener?
• De rol van de huisarts in de hartfalenzorg
• Hartfalen medicatie: nieuwe ontwikkelingen
• Resultaten van de e-Vita hartfalen studie
• Implementatie van de nieuwe ESC richtlijn hartfalen 2016 in de praktijk
Projecten en werkgroepen
NVVC Connect hartfalen
Presentatie over hartfalen voor huisartsen en praktijk ondersteuners ontwikkeld door de
werkgroep hartfalen samen met een huisarts is opgenomen in de toolkit van het NVVC
Connect hartfalen project (www.nvvcconnect.nl/hartfalen/toolkit-hartfalen/presentatiehartfalen) . Zie voor verdere informatie over het project: http://www.nvvcconnect.nl/hartfalen
Telebegeleiding bij hartfalen in Nederland
Het document “samenwerkingsafspraken en kwaliteitscriteria bij invoeren telebegeleiding bij
hartfalen in Nederland” is inmiddels afgerond en gelanceerd door de betrokken partijen.
(www.nvhvv.nl/userfiles/Samenwerkingsafspraken_en_kwaliteitscriteria_telebegeleiding_hart
falen_DEF.pdf) De multidisciplinaire werkgroep telebegeleiding bij hartfalen is bezig met het
opzetten van wetenschappelijk onderzoek.
Richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen
In multidisciplinair verband bezig met de ontwikkeling van de richtlijn palliatieve zorg bij
hartfalen.
Project ‘Volg je hart’
Het project ‘Volg je hart’ van De Hart&Vaatgroep waaraan e werkgroep hartfalen heeft
deelgenomen is inmiddels afgerond. Onder de naamgeving ‘Wat er toe doet’ is het
instrument online gepubliceerd. Patiënten met een hart- en vaataandoening kunnen het
instrument gebruiken voordat hij/zij gesprekken aangaat met zijn/haar zorgverleners en
keuzes gaat maken over zijn/haar gezondheid. Zie voor verdere informatie:
blog.hartenvaatgroep.nl/de-hartvaatgroep/er-toe-doet-is-belangrijk-leven/
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Cordiaal
Artikelen geschreven door leden van de werkgroep:
• Congresverslag van de “ESC cardiology”
• Artikel “samenwerkingsafspraken en kwaliteitscriteria bij invoeren telebegeleiding bij
hartfalen in Nederland”
• De lange weg naar een zorgpad: Deel 1, het literatuuronderzoek
Samenstelling werkgroep per december 2016
De werkgroep had per december 2016 de volgende samenstelling:
Naam
Maaike Brons

Marjan Aertsen

Marie-José Beenders

Functie in werkgroep
• Voorzitter
• Telebegeleiding bij hartfalen
• Website Werkgroep
• Contactpersoon diagnosegroep
De Hart&Vaatgroep
• NVVC Connect hartfalen
• Beroepsprofiel hart- en
vaatverpleegkundige
• Richtlijn palliatieve zorg
• Nationale hartfalendag
• Vliegende keep
•
•
•
•
•
•
•

Congressencommissie
Eerstelijns hartfalenzorg
Redactieraad Cordiaal
Palliatieve zorg
Eerstelijns hartfalenzorg
Secretaris
Nationale hartfalendag

Dian PruijsersLamers

•
•

CNE
Penningmeester

Caroline Wulffraat

•
•

Redactieraad Cordiaal
Palliatieve zorg

Ingrid Hogewerf
Tonny Jongen

Marlies Niesing-Lut
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Werkzaam als … / bij …
Verplegingswetenschapper
zorglijn cardiologie
Universitair Medisch Centrum
Utrecht
Verpleegkundig specialist
hartfalen
Diakonessenhuis Utrecht/Zeist

Hart- en vaatverpleegkundige
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Hartfalenverpleegkundige
Thuiszorg Icare Flevoland
Verpleegkundige aandachtsgebied
hartfalen
Laurens thuiszorg Rotterdam
Verpleegkundig specialist
hartfalen
Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp
Verpleegkundig specialist
cardiologie
Deventer Ziekenhuis
Verpleegkundig specialist
cardiologie
IJsselland Ziekenhuis
Capelle aan Den IJssel
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7. Werkgroep Hartrevalidatie
Algemeen
De werkgroep hartrevalidatie is een actieve werkgroep met een aantal van zeven 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 2016 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 en aan het Landelijk Multidisciplinair
Overleg Hartrevalidatie (LMDO-H). Ook nemen we deel aan de nieuwe invulling van het
beroepsdeelprofiel.
Resultaten
Wij hebben in mei 2016 samen met de werkgroep Acute Zorg een CNE georganiseerd, die
druk bezocht was met zeer positieve resultaten en 5 accreditatiepunten. Ook zijn wij er in
geslaagd om een invulling te geven aan CarVasZ 2016.
Samenstelling werkgroep per december 2016
De werkgroep had per december 2016 de volgende samenstelling:
Naam
Janine Doornenbal

Functie in werkgroep
Voorzitter

Jan Koppes

Secretaris

Anneke Venema - Vos

Algemeen lid

Nellie de Wijs-Antens

Algemeen lid

Karin Szabo-te Fruchte

Algemeen lid

Marian Lageweg

Algemeen lid

Karin VerhoevenDobbelsteen
Suzanne Kersten-Wieser

Algemeen lid

NVHVV jaarverslag 2016

Algemeen lid
aftredend per mei 2016

Werkzaam als … / bij …
Verpleegkundig consulent, Academisch
Medisch Centrum, Amsterdam
Leidinggevende Cardiologie,
West Fries Gasthuis, Hoorn
Coördinator Hartrevalidatie,
BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam
Verpleegkundig Specialist,
Tante Louise-Vivensis, Bergen op
Zoom
Hart en vaatverpleegkundige, Medisch
Spectrum Twente, Enschede
Operationeel manager, Capri
Hartrevalidatie Rotterdam en Den Haag
Coördinator Hartrevalidatie, Ziekenhuis
Bernhoven
Hart en vaatverpleegkundige,
Universitair Medisch Centrum
Maastricht, Maastricht
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8. Werkgroep ICD-begeleiding en elektrofysiologie
Algemeen
De WIBEN is een actieve werkgroep met 8 leden.
In het afgelopen jaar is er weer met veel inzet gewerkt aan genoemde doelen. We kunnen
tevreden zijn over wat bereikt is.
Doel van de werkgroep
• Netwerkfunctie en informatie punt voor ICD begeleiders, verpleegkundigen, medici,
huisartsen en andere belanghebbenden
• Up to date houden van digitale patiënten ICD folder
• Bewaken en up to date houden van ICD zorgpad
• Het verzorgen van scholing aan verpleegkundigen en andere zorg gerelateerde
disciplines rondom ICD dragers
• Het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van ICD
• Netwerkfunctie en informatie punt voor zorgverleners, die betrokken zijn bij de zorg
rondom de patiënt die een elektrofysiologisch onderzoek en/of ablatie moet
ondergaan
• Up to date houden van het EFO zorgpad
• Het verzorgen van scholing aan verpleegkundigen en andere zorg gerelateerde
disciplines rondom elektrofysiologisch onderzoek en/of ablatie
• Op de hoogte blijven en uitwisselen van ontwikkelingen op het gebied van de ICD en
elektrofysiologisch onderzoek en ablatie
• Goede samenwerking met patiënten belangenverenigingen en de industrie
• Het profileren van de werkgroep binnen Nederland.
Bijeenkomsten
De werkgroep komt vier keer per jaar bijeen.
Via email houden de werkgroep leden elkaar tussentijds op de hoogte.
De subgroepen zijn onderverdeeld in de volgende aandachtgebieden:
• CarVasZ
• CNE / Scholing
• Cordiaal/ redactieraad
• Landelijke ICD patiëntenbrochure
• ICD zorgpad
• EFO zorgpad
• Nieuwsbrief
• PR activiteiten
Resultaten
• Website is inhoudelijk up to date
• ICD zorgpad is actueel
• EFO zorgpad is up to date
• De nieuwsbrief is 2 x uitgebracht
• PR activiteiten: eigen stand op CarVasZ
• Samenwerking H&V groep
• Samenwerking STIN, Stichting ICD dragers Nederland
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•

Scholing:
o CNE Atriumfibrilleren 2016 samen met werkgroep hartfalen: Stimuleren van
hartfalenpatiënt na o.a. chemotherapie, prikkeling en triggering.
Patiëntselectie voor CRT, CRT-D versus CRT-P, hartfalen na chemotherapie
o Samenwerking met Vithas ( Vereniging van Invasief Technische Hartstimulatie
Specialisten t.b.v. symposium: door WIBEN: verpleegkundige aspecten bij
patiënten met een CRT-D
o CarVasZ: Banger hart: kwaliteit van leven na ablatie, Bang voor beestjes:
Infectie en preventie

Samenstelling werkgroep per december 2016
Naam
Functie in werkgroep
Astrid Coenen
Duo voorzitter/secretaris

Marja Verkerk

Duo voorzitter/secretaris

Anja Luijten

Penningmeester,
Masterclass, Zorgpad ICD

Eefje Postelmans

CarVasz

Saskia Elshout

Nieuwsbrief, CNE

Resy Verheijen

CarVasz, PR

Maria Brussen

Nieuwsbrief

Annette de Meijer

Cordiaal, ICD brochure, PR
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Werkzaam als … / bij …
Verpleegkundig consulent/ICD
verpleegkundige, Erasmus MC
Rotterdam
ICD begeleider/coördinator
Hartrevalidatie, UMC Utrecht
ICD begeleider/cardiologie
Verpleegkundige, Catharina
Ziekenhuis Eindhoven
ICD begeleider, Amphia
Ziekenhuis Breda
ICD begeleider/CCU
Verpleegkundige, VUMC
Amsterdam
ICD begeleider St. Antonius
Ziekenhuis Nieuwegein
Cardiovasculair/ICD
verpleegkundige, Rijnstate
Ziekenhuis Arnhem
Cathlab/ICD verpleegkundige
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Dordrecht
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9. Werkgroep Interventiecardiologie
Algemeen
De werkgroep Interventiecardiologie komt 4-5 x op jaarbasis bij elkaar, heeft een vaste
agenda en actiepuntenlijst. Taken worden onderling verdeeld en belegd. Opleiding,
competentieprofiel, het volgen van landelijke ontwikkelingen, kwaliteit en actieve bijdrage
aan onderdeel Interventiecardiologie-programma tijdens CarVasZ zijn jaarlijks leiding in onze
bijeenkomsten. Realisatie van de CNE ’s in samenwerking met andere werkgroepen is
tevens een belangrijk onderdeel van onze werkgroepleden waarbij verantwoordelijkheden en
taken verdeeld worden.
Doel van de werkgroep
Bijdrage leveren aan het verbeteren van kwaliteit van cardiologische zorg, samenwerken met
andere bij de NVHVV aangesloten werkgroepen, overdragen en aanbieden van kennis aan
leden van de NVHVV op symposia (CarVasZ) en de CNE ‘s. Uitdragen van het belang van
onze werkgroep onder de vlag van de beroepsgroep Hart- en vaat Verpleegkundigen.
Bijeenkomsten
5 x jaarlijks
Resultaten
• CNE gepland in maart 2017, voorbereiding gestart in 2016
• Deelname als visiteur bij de NHV door een van de werkgroepleden, in 2016 afspraken
gemaakt, realisatie 2017
• Informatieboekje 2016
• Opleidingsprofiel Interventie, Core Curriculum bespreken
• Bijdrage aan de Cordiaal
Samenstelling werkgroep per december 2016
De werkgroep had per december 2016 de volgende samenstelling:
Naam
Marjo de Ronde, Erasmus MC

Richard van der Jagt

Willeke Mensing,

Karlijne Wetselaar
Mariette Borgemeester

Ank Adan
Margje Brummel-Vermeulen
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Functie in
werkgroep
Voorzitter

Werkzaam als … / bij …

Gespecialiseerd
Interventieverpleegkundige,
Erasmus MC Rotterdam
Vicevoorzitter,
Gespecialiseerd verpleegkundige
Congrescommissie, Interventiecardiologie, AMC
CNE
Amsterdam
werkgroeplid
Gespecialiseerd verpleegkundige
Interventiecardiologie, UMC
Groningen
CNE
Teamleider HCK, OLVG
Amsterdam
CarVasZ tot 1 juni Gespecialiseerd verpleegkundige
2017
Interventiecardiologie, AMC
Amsterdam
Visitaties NHV
Interventiemedewerker HCK,
Amphia ziekenhuis Breda
Cordiaal
Gespecialiseerd verpleegkundige
Interventiecardiologie en verpl
specialist intensieve zorg bij
somatische aandoeningen HCK,
UMC Utrecht
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10. Werkgroep Thoraxchirurgie
Algemeen
De werkgroep heeft vier keer vergaderd en heeft verder voornamelijk via de mail contact
gehad. De bezetting van de werkgroep is in 2016 uitgedund. Lang zittende leden hebben het
stokje over willen dragen aan nieuwe generaties, helaas is dit niet bij alle huizen gelukt en
heeft de werkgroep nu een aantal vacatures uitstaan.
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.
• Samenwerking met de werkgroep EBP in de TC.
Bijeenkomsten
De werkgroep is dit jaar vier keer bij elkaar gekomen in het St. Antonius. De vergaderingen
zijn wisselend bezocht. Door het vertrek van een aantal leden is de focus tijdens de
bijeenkomsten voornamelijk gelegd op het organiseren van de scholingen zoals CarVasZ en
de CNE dag. Halverwege 2016 heeft de werkgroep afscheid genomen van zijn voorzitter
Gert Schaaij en heeft Rosa Veldhoen deze taak op zich genomen. In november is er een
werkbezoek geweest in het AMC door de werkgroep.
Resultaten
• De werkgroep heeft dit jaar verschillende bijdrage geleverd aan het CARVASZ congres.
Een gecombineerde sessie met de cardiologie met als onderwerp: Moet het vat open of
gaan we opereren? CTO vs CABG. Daarnaast een volledig gevulde sessie door de
thoraxchirurgie met als onderwerpen: ban Bedcentricity fysieke mobiliteit postoperatief
stimuleren, alle ins en outs van de hartlong- machine en effectieve postoperatieve
pijnbestrijding en de rol van de anesthesist.
De werkgroep heeft op het moment van schrijven nog geen terugkoppeling gekregen
over de evaluatie van deze sessies.
• Organiseren van de CNE dag voor Cardiothoracale Chirurgie verpleegkundigen welke
met een gemiddeld niveau van een 8,5 gescoord is. De volgende thema’s kwamen aan
de orde:
o Thoracale dissecties, R. van Valen. PA
o Complicaties na een dissectie. R. van Valen, PA
o Pijn management na cardiale chirurgie. R. van Valen, PA
o Mediastinitis prevena studie, Dr. A.L.P.Markou
o EBP en ik, M. de Lange verpl specialist
o PREDOCS studie resultaten, Dr. R.Ettema
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Samenstelling werkgroep Thoraxchirurgie per december 2016
De werkgroep had per december 2016 de volgende samenstelling:
Naam
Kim Fisscher
Mirjam Kamphorst
Marlies van Keulen
Melissa Mookhoek

Functie in werkgroep
Nieuw lid
Secretaris / Congrescie
CNE

Rosa Veldhoen

CNE, voorzitter a.i.
vanaf sep16-heden
CNE

Martin Zwaard
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Werkzaam als … / bij …
Verpleegkundige, St. Antonius
Verpleegkundige, Radboud
Verpleegkundige, st. Antonius
Senior verpleegkundige, HAGA
ziekenhuis
Senior verpleegkundige, AMC
Senior verpleegkundige, Erasmus MC
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11. Werkgroep Vasculaire Zorg
Algemeen
Voor de werkgroep stond 2016 in het teken van opbouwen en inwerken van nieuwe
werkgroepleden. Ook dit jaar 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, netwerk Vitale Vaten) en
het inbedden van deze ontwikkelingen in landelijke richtlijnen (o.a. de
multidisciplinaire richtlijn CVRM en bijbehorende addenda).
• Professionalisering van de beroepsgroep.
Bijeenkomsten
De werkgroep is in 2016 3x samen gekomen, eenmaal werd er telefonisch vergaderd.
Resultaten
CNE-VZ Organisatie van twee CNE’s. Beide CNE’s zijn goed bezocht en werden goed
gewaardeerd door de deelnemers.
o CNE Vasculaire Zorg, Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van
hypertensie en dyslipidemie, 22 maart 2016. Dagvoorzitters: Anke Hendriks
en Hanneke Evertse.
o CNE Vasculitis en reuma, 20 september 2016. Dagvoorzitters: Yvette Henstra
en Annemiek Bogerd
CarVasZ De werkgroep heeft actief deelgenomen aan de congrescommissie. Anderhalve
sessie op CarVasZ werd door de werkgroep gevuld.
Participatie Netwerk Vitale Vaten Een afgevaardigde van de werkgroep vasculaire zorg nam
actief deel aan de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het netwerk 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 2016 twee artikelen aangeleverd. Onderwerpen:
- Niet goed in te stellen hoge bloeddruk, denk aan: primaire hyperaldosteronisme van Tanja
Dekkers en Jaap Deinum
- Hart en vaatziekten bij mensen met HIV. Incidentie, risicofactoren en preventie. R van
Zoest et al.
Beroepsprofiel Een van de werkgroepleden heeft een actieve bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van het nieuwe beroepsprofiel voor de hart- en vaatverpleegkundige
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Samenstelling werkgroep per december 2016
De werkgroep had per december 2016 de volgende samenstelling:
Corien Flint

VS Vasculaire Zorg

UMC Utrecht

Anke Hendriks

VS Vasculaire Zorg

Yvette Henstra

VS Vasculaire Zorg

Radboud UMC,
Nijmegen
OLVG, Amsterdam

Mieke Wijnen

Diabetesverpleegkundige

THOON, Hengelo

Annemiek Bogerd

VS Vasculaire Zorg

Diakonessenhuis,
Utrecht

Hanneke Evertse

VS Vaatchirurgie

Esther de Haan

VS Hartrevalidatie

Alice Berends

Verpleegkundig
Consulent

Ziekenhuis
Rivierenland, Tiel
Antonius
ziekenhuis,
Nieuwegein
Isala klinieken,
Zwolle
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Voorzitter
Werkveldcommissie HU
Beroepsprofiel
Secretaris
CNE maart 2016
Congrescommissie/CarVasZ
Afgevaardigde multidisciplinaire
richtlijn CVRM
CNE september 2016
Contactpersoon netwerk vitale vaten
Linking pin eerste lijn t.b.v. betrekken
praktijkondersteuners bij scholingen
CNE september 2016
Klankbordgroep MVO
(ketenorganistatie oliën en vetten)
Redactielid Cordiaal
CNE maart 2016
Nieuw lid per december 2016

Nieuw lid per december 2016
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12. 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
• 16 februari 2016 CNE-VS; wetenschappelijk onderzoek door en voor verpleegkundig
specialisten.
• Verslag van de CNE in Cordiaal.
• Artikel in Cordiaal door Willianne 3/2016; LDL streefwaarden matig behaald in de
klinische praktijk. Ervaringen uit een Academisch Medisch Centrum.
• Hogescholen (MANP opleiding) zijn aangeschreven om de mogelijkheid voor
publicatie in de Cordiaal aan te bieden voor de mastertheses waarbij de Cordiaal is
meegestuurd. Helaas geen enkele reactie ontvangen.
• Bijdrage leveren als afvaardiging in de werkgroep van Cordiaal
• Voorbereidingen voor de CNE maart 2017 in samenwerking met werkgroep WO
waarbij de werkgroep expert VS in de lead is.
• LinkedIn-groep NVHVV Verpleegkundig Specialisten bijhouden moet nog verder
ontwikkeld worden
• Het leveren van een bijdrage aan de congrescommissie, door het ontwikkelen van
competentiegerichte na-en bijscholing voor de VS en het aanleveren van
dagvoorzitters
• Verslag CarVasz 2016 in cordiaal ?
• Samenwerking met de kamer van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
(NVVC).
• Afvaardiging in de netwerkbijeenkomsten van de VN&VN VS
•
•

Werven van nieuwe leden.
Aanleveren van sponsor voor NVHVV

Alle expertleden zijn lid van NVHVV, CCNAP en V&VN afdeling VS.
Helaas heeft Annette Galema de werkgroep verlaten in verband met het op zich nemen van
de voorzittersrol van de groep Verpleegkundig Specialisten/PA’s binnen het ErasmusMC en
haar promotieonderzoek. Marja heeft door privé omstandigheden tijdelijk haar werk als
voorzitter neer moeten leggen. In die periode heeft Corry de Jong de taken als interim
voorzitter overgenomen (waarvoor grote dank). De werkgroep heeft daardoor met minimale
bezetting haar werkzaamheden kunnen voortzetten.
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Samenstelling werkgroep per december 2016
De werkgroep had per december 2016 de volgende samenstelling:
Naam
Marja Nierop

Functie in werkgroep
Voorzitter

Sylvia Oostveen

Secretaris

Stan Kolman

Penningmeester

Corry de Jong

Afgevaardigde Congressen,
voorzitter a.i.
Afgevaardigde Cordiaal

Willianne van der Poel
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Werkzaam als … / bij …
VS Cardiogenetica
Erasmus MC, Rotterdam
VS Vasculaire zorg,
Isala-diac, Zwolle
VS Vasculaire zorg
Diakonessenhuis, Utrecht
VS Cardiologie OLVG,
Amsterdam
VS Vasculaire zorg, AMC-UVA,
Amsterdam en docente
Hogeschool Amsterdam
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13. 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, via Skype en in Vredenburg, Utrecht.
Resultaten
• Twee sessies op CarVasZ november 2016:
- I.s.m. werkgroepen HR / HF en Expertgroep VS: Thema: Wie voert de regie, waarin 3
presentaties zijn verzorgd
- Zelfstandig ‘Abstracts’ sessie: presentatie van de vijf beste abstracts.
• CNE i.s.m. expertgroep VS februari 2016: Vragenlijsten als onderzoeksinstrument
• Rubriek Cordiaal: twee leden van de WGWO hebben een artikel gepubliceerd: Marjolein
Snaterse ‘Stoppen met roken na een acuut coronair syndroom’ en Marije de Lange
‘Studie naar wel of geen preoperatief antibiotische behandeling’.
Samenstelling werkgroep per december 2016
De werkgroep had per december 2016 de volgende samenstelling:
Naam
Marjolein Snaterse

Functie in werkgroep
Voorzitter

Ingrid Schiks

Secretaris

Mattie Lenzen

Past-voorzitter

Ellen van ‘t Verlaat

Congrescommissie

Henri van de Wetering

Marije de Lange
John de Heide
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Redactieraad Cordiaal

Werkzaam als … / bij …
Junior onderzoeker
Verpleegkunde, Hogeschool van
Amsterdam
Verpleegkundige afd. Cardiologie,
RadboudUMC, Nijmegen
Wetenschappelijk Onderzoeker
Cardiologie, Erasmus MC
Rotterdam
Research Coördinator Sophia
Kinderziekenhuis, Erasmus MC
Rotterdam
Projectcoördinator Diagram
Diagnostic Research and
Management Zwolle
Verpleegkundig specialist Thorax
chirurgie St. Antonius ziekenhuis
Verpleegkundig specialistonderzoeker interventie
cardiologie
Erasmus MC Rotterdam
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