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Afscheid 
Tot onze spijt heeft Marieke Teakens onze werk‐
groep verlaten. Zij heeft zich met veel enthousi‐
asme ingezet voor onze werkgroep. We zullen 
haar expertise gaan misssen! 
 
Redactie 
U kunt informatie of Kopij voor de nieuwsbrief 
doorgeven aan: 
Marlous Spoelder 
m.l.e.spoelder‐oostinga@lumc.nl 
071‐5269111

OPROEP – OPROEP – OPROEP - OPROEP 
 
 
De WIBN 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?  
 
Meld je dan aan!  
En kom vrijblijvend naar één van onze vergaderingen 
 
Stuur een korte motivatie en een overzicht van je expertise 
vóór 6 maart naar j.vanstaaveren@olvg.nl 
 
 
OPROEP – OPROEP – OPROEP - OPROEP 
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Uitbreiding WIBN met elektrofysiologie 
 
Afgelopen vergadering is het voorstel aangenomen om 
het aandachtsgebied van de werkgroep uit te breiden 
met het vakgebied elektrofysiologie. Hierdoor kan de 
werkgroep haar werkzaamheden vergroten en 
interessegebied verbreden. 

 
Aan verdere invulling van dit voorstel wordt nog gewerkt. Na een korte brain-
storm sessie tijdens de vergadering kwam naar voren dat met name onder-
werpen als Elektrofysiologisch onderzoek (EFO) en VT-ablatie de meeste rele-
vantie en raakvlakken hebben.  
 
Wat deze uitbreiding verder voor de werkgroep zal betekenen wordt u middels 
deze nieuwsbrief meegedeeld. 

mailto:j.vanstaaveren@olvg.nl
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Samenvatting Jaarplan 2012  WIBN,  
gepresenteerd tijdens de ALV van de NVHVV, december 2011 
         
Doel van de werkgroep 

 Netwerkfunctie en informatiepunt voor ICD begeleiders uit alle implantatiecentra in Neder‐
land 

 Het bewaken en up to date houden van het ontwikkelde zorgpad 

 Het up to date houden van de digitale patiënten brochure 

 Het verzorgen van scholing aan verpleegkundigen en andere zorggerelateerde disciplines 
rondom de ICD‐drager 

 Het op de hoogte blijven en uitwisselen van ontwikkelingen op het gebied van de ICD 

 Goede communicatieve samenwerking met patiëntenbelangenverenigingen en de industrie 

 Het profileren van de werkgroep binnen Nederland 
 
De concrete activiteiten voor het jaar 2012 

 De website, patiëntenfolder en het zorgpad worden regelmatig gecontroleerd en waar nodig 
aangepast en/of aangevuld.  

 Organisatie CNE dag en andere lesdagen  
 Publicatie richtlijnen voor het uitzetten van de ICD in de terminale fase Doel is het uniforme‐

ren van richtlijnen en maken van afspraken rondom deze problematiek.  

 Publiceren in Cordiaal en het ICD‐Journaal staat in 2012 hoog op de agenda.  
 Opzetten van een nazorg folder voor patiënten na ICD shock  
 Format Taakfunctieomschrijving van ICD begeleiders krijgt in 2012 zijn definitieve vorm.  
 Uitbrengen van de halfjaarlijkse digitale “nieuwsbrief” om zorginstellingen in Nederland op de 

hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom ICD‐begeleiding.  

 Profileren van onze werkgroep met een stand op congressen als CARVASZ en VENTICARE 

 Uitbreiden van de werkgroep met nieuwe leden die we actief via de site en de nieuwsbrief 
gaan werven.  

 Inventarisatie voor uitbreiding met het vakgebied elektrofysiologie.  
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ericht van de Vice Voorzi ter; Eefje Postelmans t

 
Mijn naam is Eefje Postelmans‐Jansen Verplanke.  Ik werk als 

e ICD‐verpleegkundige in het Amphia Ziekenhuis te Breda op d
afdeling Klinische Electrofysiologie.  
Anjo van Staaveren heeft het stokje aan mij doorgegeven met 
daarbij het verzoek om over mijn werkzaamheden te vertellen 
bij de WIBN. 
 
Op 1 april 2005 ben ik begonnen als ICD‐verpleegkundige in het 
Amphia Ziekenhuis.  Omdat deze functie in ons ziekenhuis 
nieuw was, ben ik op werkbezoek gegaan bij collega ICD‐
verpleegkundigen. In totaal heb ik 5 verschillende ziekenhuizen 

bezocht. Van Academisch tot perifeer. Het viel me meteen op dat er erg verschillend gewerkt 
werd. Maar ook dat iedereen erg goede ideeën had. Deze goede ideeën werden echter niet ge‐
eeld met elkaar. Dat was voor mij aanleiding om samen met mijn collega’s in het land een d
werkgroep op te richten voor deze doelgroep.  
 
In september 2005 hebben we onze eerste vergadering belegd, die ik voor mocht zitten. Vanaf 
het eerste moment was iedereen in de ICD‐werkgroep enthousiast. Tot op de dag van vandaag 
erken we nog steeds met z’n allen samen.  Zonder dit enthousiasme had de WIBN veel minder w

kans van slagen gehad! 
 
Alle protocollen werden besproken, de brochures uit verschillende ziekenhuizen werden on‐
er de loep genomen, en zorgpaden werden doorgespit. We hebben erg veel geleerd van el‐d
kaar, en langzaam kreeg “ICD‐Nederland” steeds meer structuur.  
 
In 2006 hebben we ons aangesloten bij het NVHVV. De WIBN werd actief bij het verzorgen van 
CNE‐s en Congressen.  Er werd een landelijk zorgpad en ICD‐brochure ontwikkeld.  
We zijn nu bijna 7 jaar verder en een volwaardige werkgroep geworden. Inmiddels werken we 
samen met het NVHVV, NVCC en “het Stin”. Het voorzitterschap heb ik na ruim 4,5 jaar doorge‐
even aan Anjo van Staaveren. Ook zij zet zich met veel enthousiasme in voor de WIBN.  Stie‐

! 
g
kem ben ik best trots dat deze groep zo gemotiveerd is om de WIBN levendig te houden

U. 
 
Graag geef ik nu het stokje door aan Marja Verkerk, ICD‐verpleegkundige in het UMC
In de volgende nieuwsbrief zal zij vertellen over haar werkzaamheden bij de WIBN. 
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Carvasz voor WIBN opnieuw een succes 
 
Carvasz heeft afgelopen jaar op 2 december plaatsgevonden in het Beatrixgebouw in Utrecht. 
De parallelsessies die door de subwerkgroep waren georganiseerd zijn goed bezocht.  
De PR-werkgroep van de WIBN heeft weer een stand ingericht tijdens het congres. Hier hebben 
leden van de werkgroep flyers met het zorgpad, visitekaartjes, ICD-brochures en mandarijnen 
uitgedeeld. De reacties waren zeer enthousiast; verwijzende centra en nieuwe implantatiecentra 
toonden interesse. Een mooie reden om dit elk jaar te doen! 

 
Zet alvast in je agenda: 

Carvasz 30 november 2012. “MAN / VROUW” 
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Werkgroepleden Publiceren 
 
In de eerste editie van dit nieuwe jaar van het 
ICD Journaal, publiceren onze werkgroepleden 
Eefje Postelmans, Anja Luijten en Karen Boe‐
reboom gezamenlijk een verslag van de lesda‐
gen die zij het afgelopen jaar hebben georgani‐
seerd.  
Eefje zet uiteen wat de lesdag “ICD en seksuali‐
eit” inhield. Anja en Karen vertellen over de t
lesdag “De biventriculaire ICD of CTR‐D”.  
 

2 worden her‐Beide lesdagen zullen in 201
haald. 
Kijk in de agenda voor data. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 2012 
 

16 FEBRUARI: lesdag in Breda 

 

8 MAART: WIBN vergadering in UMC Utrecht gecombineerd met regiomeeting Medtronic 

 

19 APRIL: Verpleegkundig Symposium, ACS; Erasmus MC Rotterdam 

 

5 JUNI: WIBN vergadering in Antonius Nieuwegein 

7‐8 JUNI: Venticare 

 

14 SEPTEMBER: herhaling CNE “biventriculaire ICD” 

18 SEPTEMBER: WIBN vergadering in UMC Utrecht 

 

30 NOVEMBER: Carvasz 

 

DECEMBER: WIBN vergadering in Utrecht met aansluitend de ALV van de NVHVV 


