
                                                     FEBRUARI 2013 

   

Nieuwsbrief nr. 6 

 

  PAGINA 1 

Werkgroepleden WIBN 
Maria Brussen, Rijnstate Arnhem 
Saskia Elshout, VuMC  A’dam 
Anja Luijten, Catharina Eindhoven 
Annette de Meijer, Albert Schweitzer, Dordrecht 
Eefje Postelmans, Amphia Breda 
Marlous Spoelder, LUMC 
Anjo van Staaveren, OLVG, A’dam, voorzitter 
Resy Verheijen, Antonius Nieuwegein 
Marja Verkerk, UMC Utrecht 
Astrid Coenen, ErasmusMC 
Loes Weteling, MC Alkmaar, secretaris 
 
 
Redactie 
U kunt informatie of Kopij voor de nieuwsbrief 
doorgeven aan: 
Marlous Spoelder 
m.l.e.spoelder‐oostinga@lumc.nl 
071‐5269111 
 

WIBN wordt WIBEN! 
De werkgroep is uitgebreid met Elektrofysiologie.  
In 2013 wordt hier verder vorm aangegeven. 
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Aankondiging “masterclass” 13 mei 2013 
 
 
Op maandag 13 mei zal er in het Beatrixtheater in Utrecht een MASTERCLASS 
voor ICD-verpleegkundigen, cath-lab-verpleegkundigen en andere in ablaties ge-
interesseerden worden georganiseerd. Deze dag belooft zeer afwisselend en 
leerzaam te worden. 
 
Het ochtendprogramma bestaat uit verdieping in elektrofysiologisch onderzoek, 
“live” ablatie en uitleg over MRI compatible ICD’s. 
 
Het middagprogramma zal besteed worden aan motivational interviewing. 
Deze dag wordt gesponsord door Biotronik. 
Aanmelden kan via email aan: s.elshout@vumc.nl 
 
Er is plaats voor 50 personen, dus wees er snel bij want vol is vol! 

mailto:s.elshout@vumc.nl
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Samenvatting jaarplan 2013 WIBN
Gepresenteerd tijdens de ALV van de NVHVV, december 2013 
 
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 2013 

 De nieuwe website zal gevuld en beheerd gaan worden door de werkgroep. 

 Het zorgpad controleren en waar nodig aanpassen en of aanvullen. 

 Organisatie CNE dag op vrijdag 27 september in samenwerking met de Vithas. 

 Publicatie richtlijnen voor het uitzetten van de ICD in de terminale fase. Doel is het uniformeren 
van richtlijnen en maken van afspraken rondom deze problematiek.  

 Het aanleveren van stukken voor cordiaal staat voor 2013 wederom hoog op de agenda. 

 De taakfunctieomschrijving van ICD begeleiders krijgt in 2013 zijn definitieve vorm en zal landelijk 
onder de aandacht gebracht gaan worden. 

 De werkgroep zal opnieuw elk half jaar een “nieuwsbrief” uitbrengen om implanterende centra in 
Nederland op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom ICD‐begeleiding. De nieuws‐
brief zal digitaal aangeboden worden aan alle implantatiecentra maar zal ook te lezen zijn via de 
eigen website die onderdeel is van de website van het NVHVV. 

 In navolging van voorgaande jaren willen we ook komend jaar ons zelf zichtbaar maken op Carvasz 
en met een stand op congressen elders, er is hierin een samenwerking met de STIN op komst. 

 Uitbreiding met elektrofysiologie zal dit jaar uitgelicht en ingevuld worden met diverse activitei‐
ten. 
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ericht van Saskia Elshout, ICD verpleegkundige VUmc Amsterdam 
 
B
 
 
 

Aan  mij  de  eer  om  mezelf  in  deze  6e  nieuwsbrief 
voor te stellen. 
 
Mijn naam is Saskia Elshout en ben inmiddels 13 jaar 
werkzaam binnen de afdeling cardiologie van het VU 
medisch centrum in Amsterdam. Eerst als verpleeg‐
kundige op de verpleegafdeling cardiologie en sinds 

als CCU verpleegkundige op de CCU en Eerste 2001 
Hart Hulp. 
 

Sinds 2008 combineer ik deze functie met de functie van ICD‐ verpleegkundige. Voor mij een 
erg leuke en uitdagende combinatie.   Aan de ene kant het acute aspect binnen de cardiologie, 
en aan de andere kant het begeleidende aspect. Hierbij wordt het psychosociale gedeelte be‐
icht en geef  ik voorlichting aan patiënten en familieleden. Maar  ik werk ook mee aan onder‐l
zoek naar de psychische gevolgen van het hebben van een ICD en het krijgen van shocks. 
 
Binnen het VUmc  is de zorg en begeleiding voor  ICD patiënten goed geregeld. Alle patiënten 
krijgen eerst een uitgebreid, persoonlijk voorlichtingsgesprek vóór de  implantatie. Na de  im‐
plantatie krijgt iedere patiënt nog een uitnodiging voor een voorlichtingsmiddag. Deze middag 
ordt eens per  twee maanden georganiseerd en hier wordt met name het  technische aspect w

van de ICD en het sporten/bewegen met een ICD uitgebreid belicht. 
 
Ik ben sinds begin 2009 lid van de WIBEN. Alle leden van deze werkgroep delen hun expertise 
p het gebied van ICD begeleiding en in de toekomst ook op het gebied van elektrofysiologie, o
een ontwikkeling waar ik erg naar uitkijk. 
 
De afgelopen jaren hebben we als WIBEN ons met name bezig gehouden met het ontwikkelen 
van het zorgpad, de voorlichtingsbrochure, de CNE dagen en het schrijven van het functiepro‐
fiel voor ICD begeleiders. 
Ik ben benieuwd naar wat 2013 ons allemaal gaat brengen. In ieder geval in het najaar de CNE 
ag  die we  dit  jaar  samen met  de  VITHAS  organiseren.  En  natuurlijk  de  uitbreiding  van  de d
werkgroep met de elektrofysiologie. 
 
Voor de volgende nieuwsbrief geef ik graag het stokje door aan Anja Luyten, ICD verpleegkun‐
dige in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. 
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NVVC Voorjaarscongres 2013 

 
 
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie 
 

LOPENDE ZAKEN 
 
Taakfunctieomschrijving ICD verpleegkundige 
Met het schrijven van de taakfunctieomschrijving ICD verpleegkundige zijn 
Anjo van Staaveren en Saskia Elshout in de laatste fase. Het concept document 
ligt ter beoordeling bij de NVVC, nadat de NVHVV en de STIN er hun goedkeu‐
ing aan hebben gegeven. De taakfunctieomschrijving is opgesteld volgens me‐
hode CanMEDS en zal binnenkort op de site van de NVHVV verschijnen. 
r
t
 
Nazorgfolder na shock 
Om patiënten beter te kunnen begeleiden nadat zij een shock hebben ervaren 
heeft de werkgroep een nazorgfolder opgesteld. Gelukkig kunnen veel patiën‐
ten een shock goed verwerken, maar de groep patiënten die door de ervaring 
van de shock in problemen dreigen te raken kan binnenkort een nazorgfolder 
worden aangeboden. Deze is geschreven door Karen Boereboom en Anja Luij‐
ten van het Catharina zkh in Eindhoven en verschijnt dit jaar op de site van de 
NVHVV. 
 
Richtlijnen “Uitzetten ICD in terminale fase” 
Deze richtlijn is klaar en zal in definitieve vorm binnenkort op de site van de 
NVVC en de NVHVV worden geplaatst. 

http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2012/06/NVVC-logo1.jpg�
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AGENDA 2013 
 

 

WIBEN vergadering  5 maart, 4 juni, 10 september, 26 november 

 
ician assistants. Als thema voor 

s kozen voor "Inflammati

t Jude congres   18 en 19 april 

asterclass Biotronik  13 mei 

a is gericht op ritmestoornissen 
n hun behandeling in de vorm van ablatie en ICD. 

hema : Cardiovasculaire Zorg(en) Uitdaging voor verpleegkundig Nederland 
 

 
NVVC Voorjaarscongres  4 en 5 april  
Het congres wordt dit jaar samen georganiseerd met de Nederlandse Vereniging van 
Hart en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) en is op de eerste dag GRATIS voor NVHVV 
leden. Het programma kent op de eerste congresdag zowel gezamenlijke onderdelen
als extra onderdelen voor verpleegkundigen en phys
het Najaarscongres i  ge e".  
 

S
 
M
 
CNE ICD/Elektrofysiologie 11 oktober   
Dit jaar in samenwerking met VIThAS. Het programm
e
 
Carvasz    15 november   
T


