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Afscheid
Per 1 maart zal Wilma de Vries de werkgroep 
verlaten. Zij heeft vanaf het begin veel voor de 
werkgroep betekend. In verband met nieuwe 
werkzaamheden zal zij zich niet langer kunnen 
inzetten voor de WIBN. Ze wordt vervangen door 
Astrid Coenen. Welkom Astrid!
Na de vergadering van 1 maart as, zullen we 
tijdens een gezamenlijk etentje Wilma uitzwaaien. 
Bedankt voor je enthousiasme!

Redactie
U kunt informatie of Kopij voor de nieuwsbrief 
doorgeven aan:
Marlous Spoelder
m.l.e.spoelder-oostinga@lumc.nl
071-5265552
06-45006918

Algemene Leden Vergadering NVHVV
Op 15 december 2010 heeft de NVHVV in het Verga-
dercentrum Vredenburg in Utrecht de ALV gehouden. 
Hier was de WIBN met vijf leden vertegenwoordigd. 
Na het vaststellen van de vergadering, mededelingen 
en de notulen van de vorige keer werd door alle voor-
zitters van de verschillende werkgroepen het concept 
jaarplan 2011 gepresenteerd. Anjo presenteerde dit 
voor onze werkgroep en liet met trots weten dat wij 
zo’n grote en actieve werkgroep hebben.
Op www.nvhvv.nl zijn (binnenkort) de concept jaar-
plannen van de werkgroepen terug te vinden evenals 
de notulen van de ALV. 
De WIBN zal de werkgroepvergadering dit jaar weer
koppelen aan de ALV (14 december) zodat we ook in 
2011 weer ruim vertegenwoordigd zullen zijn.

Carvasz voor WIBN een succes
Carvasz heeft afgelopen jaar op 19 november plaatsgevonden 
in het Beatrixgebouw in Utrecht. De parallelsessies die door de 
subwerkgroep waren georganiseerd zijn goed bezocht. 
De PR-werkgroep van de WIBN heeft het initiatief genomen om 
tijdens het congres een eigen stand in te richten. Hier hebben 
leden van de werkgroep flyers met het zorgpad, visitekaartjes 
en mandarijnen uitgedeeld. De reacties waren zeer enthousiast; 
verwijzende centra en nieuwe implantatiecentra toonden inte-
resse. Een mooie reden om dit elk jaar te doen!

Zet alvast in je agenda: 
Carvasz 2 december 2011. “De patiënt als dirigent”

www.nvhvv.nl
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Bericht van de voorzitter, Anjo van Staaveren

Ik heb de eer het eerste stukje te mogen schrijven over mijzelf en de 
werkgroep in deze alweer tweede uitgave van de nieuwsbrief.
Mijn naam is Anjo van Staaveren en ben verpleegkundige in het 
OLVG te Amsterdam. Ik ben al jaren werkzaam op de hartcathe-
terisatieafdeling en daar als assisterende betrokken bij de ICD 
implantaties. In ons ziekenhuis implanteren wij ICD’s sinds januari
2006. De cardiologen hebben mij al in een vroeg stadium benaderd 
voor de begeleidende voorgesprekken en al doende verdiepte ik me
steeds meer in alles omtrent het ICD gebeuren. Het STIN journaal is 
ondertussen mijn lijfblad. De nodige bijscholingsdagen en ook de 
grote buitenlandse ritme congressen staan hoog op mijn ver-
langlijstje en zijn uiterst effectief om je kennis over de ICD uit te
breiden en de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en te volgen. 
Ook de firma’s leveren een goede bijdrage in de bijscholing over ICD.
Sinds 2005 ben ik lid van de WIBN en een jaar geleden heb ik het voorzitterschap van de WIBN 
van Eefje Postelmans uit het Amphia ziekenhuis in Breda overgenomen. De werkgroep bestaat 
uit een aantal zeer enthousiaste en gemotiveerde mensen die allen het beste willen voor de ICD 
patiënten. Samen volgen we de ontwikkelingen kritisch en proberen zoveel mogelijk ons steen-
tje bij te dragen in het verspreiden van kennis en het zorgen voor goede en duidelijke informa-
tie naar de patiënt. Voor meer informatie over onze activiteiten van het afgelopen en het ko-
mend jaar verwijs ik iedereen naar onze website op de NVHVV site. Voor nieuwtjes houd voor-
al ook deze nieuwsbrief in de gaten. Ik wil vooral alle nieuwkomers in ICD implanterend Ne-
derland veel wijsheid en enthousiasme wensen en ik hoop dat jullie indien nodig ons, de WIBN, 
kunnen vinden.
Voor de volgende nieuws brief geef ik graag het stokje door aan onze vice voorzitter Eefje Pos-
telmans, met de vraag of zij iets over haarzelf en het ontstaan van de werkgroep wil schrijven.

Werkgroepleden publiceren

"IMPULS", een prikkel tot betere zorg na ICD-implantatie in het 
VUmc (januari 2011)

Saskia Elshout  (vooraan), ICD verpleegkundige uit het VUmc 
schreef samen met Judith van Beek (fysio) een artikel in het ICD 
Journaal editie 2011 – 12 januari , over het project “IMPULS” dat 
de begeleiding en nazorg rondom ICD-patiënten in het VUmc 
heeft verbeterd. Zie ook www.stin.nl

www.s
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Continuous Nursing Education: “Als de ICD schokt….”
Anja Luijten en Karen Boereboom (Catharina Eindho-
ven) hebben het afgelopen jaar met succes twee keer de 
CNE georganiseerd. De CNE van 10 december jl werd 
door 37 mensen bezocht. De reacties waren enthousiast
en alle presentaties werden goed beoordeeld. De pre-
sentatie van R. Nathoe en van de ICD-draagster C. Sel-
derbeek werden als beste 
beoordeeld. Met name het 
verhaal van mevrouw Sel-
derbeek werd als zeer waar-
devol gezien en werd in-

drukwekkend genoemd. De tevredenheid over de locatie, catering en 
bereikbaarheid van Hogeschool Domstad was voldoende, evenals de 
beoordeling van de audiovisuele ondersteuning. De gehele dag ver-
liep zeer interactief. Dit maakte dat iedereen het extra leuk en interessant vond. Alle presenta-
ties van deze dag staan inmiddels online! Zie www.nvhvv.nl

De CNE voor 2011 zal waarschijnlijk in september plaatsvinden. De WIBN is reeds drukdoende 
met de opzet en de organisatie hiervan.

AGENDA 2011

Maart

1: vergadering WIBN 
Utrecht

Mei

26+27: Venticare Congres

31: vergadering WIBN 
Nieuwegein

www.nvhvv.nl



