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Mededelingen



Concept notulen ALV d.d. 20 juni 2018



Jaarverslag 2017

Ter vaststelling

Besproken in de ALV van

20 juni 2018



Presentatie concept 
Jaarplan NVHVV 2019

• Voltallig DB

• Vervolgen en anticiperen op BIG II

• Beleidsplan 2020-2025

• Ambassadeurschap NVHVV

• Beroepscompetentieprofielen ( Thorax, 

interventie en CCU)

• Social media





Jaarplan 2018 
werkgroepen



Speerpunten Jaarplan 2019
Werkgroep Acute Cardiale Zorg

▪ Bijdrage leveren aan Congrescommissie voor Carvasz;
▪ (mede) organisatie van het cardiologische deel op 

Venticare;
▪ deelcompetentieprofiel CCU-verpleegkundige afronden en 

formaliseren; 
▪ voor 2019 CNE organiseren i.s.m. werkgroep WIBEN;
▪ invullen van de intermediairfunctie voor CZO;
▪ Reorganisatie van de werkgroep en inwerken van twee (?) 

nieuwe leden om de kernactiviteiten te kunnen blijven 
waarborgen en

▪ vakblad Cordiaal voorzien van gerichte inhoudelijke input.



Speerpunten Jaarplan 2019
Werkgroep Atriumfibrilleren

• Zorgmodel AF levend houden

• Deelname CNE en CARVASZ

• Deelname AF connect

• Orientatie tav vragenlijsten Slaapapneu en 
AF

• Ontwikkelen meerjarenplan  



Congenitale Cardiologie 2019

Rubriek Cordiaal Beoordelen van Thoraxfoto’s
Scholing: 9 april CNE ‘Het hart in handen, van 

klein tot groot’ in samenwerking met 
werkgroep Thoraxchirurgie



Speerpunten Jaarplan 2019
Congrescommissie

• CarVasZ 2019: thema: Hier klopt iets niet 

• Werving duo voorzitter

• Social media 

• Netwerken

• Deskundigheidsbevordering



Speerpunten Jaarplan 2019
Werkgroep Cordiaal

• We hebben geprobeerd om in 2018 per Cordiaal 
een actueel onderwerp te bespreken, dit willen 
we in 2019 gaan uitbreiden (denk Wet BIG II, 
Burn-out bij verpleegkundigen, tekorten etc)

• Blijven werven naar uitbreiding van de redactie

• Formats definitief maken en op de NVHVV-
website zetten

• De rubrieken die we in 2019 overhouden in elke 
cordiaal structureel gaan plaatsen



Speerpunten Jaarplan 2019
Werkgroep Hartfalen

• Organisatie CNE samen met werkgroep 
interventiecardiologie

• Organisatie nationale hartfalendag ism NVVC

• Participatie in project Kwaliteitsstandaard medicatietrouw 
van V&VN

• Participatie in ontwikkeling nieuwe NHG standaard 
hartfalen

• Ontwikkeling richtlijn organisatie intramurale hartfalenzorg 
ism NVVC connect



Speerpunten Jaarplan 2019
Werkgroep Hartrevalidatie

• 2 artikelen in Cordiaal, in rubriek ”open 
hartig” en ”opfris cursus” 

• scholing: CNE (17 september) en CARVASZ

• participeren in LMDO-H Contact

• contacten met hartstichting 

• internet pagina up to date houden

• netwerken en werven van nieuw 
wergroepleden
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Speerpunten Jaarplan 2019
Werkgroep ICD-begeleiding en 

Elektrofysiologie Nederland

• Brochure S-ICD publiceren

• Contact maken/onderhouden 
patientenverenigingen

• CNE organiseren



Eventueel foto werkgroep



Jaarplan 2019
Werkgroep Interventie Cardiologie

• Het competentie profiel voor de medewerker Interventie cardiologie 
uitbrengen ( versie 2018 ).

• Adressenboekje informatie van interventie centra Nederland up to date 
maken: nieuwe versie is in voorbereiding.

• Het verder uitbouwen en onderhouden van de contacten met de SBHFL 
en NHV: het verder uitbreiden/ leveren van visiteurs aan de NHV vanuit de 
Interventie centra.

• Het verder uitbreiden en onderhouden van de contacten van de NVHVV 
met de NVVC.

• Up to date maken van de webside NVHVV, werkgroep Interventie 
cardiologie.

• Ontwikkelingen binnen de HCK.

• Opleiding/ scholingsprogramma NVHVV: CNE ’s.

• Aandacht voor EBP werken/protocollering.



Overige activiteiten

• De voorzitter participeert in het NVHVV bestuur om de werkgroepen te 
vertegenwoordigen en de lijnen met het bestuur kort te houden.

• De werkgroep vergadert 4 keer per jaar.

• De werkgroep onderhoudt contact via VZ met de diverse HCK-en 
interventiecentra in Nederland die aangesloten zijn bij de WIL.

• De werkgroep profileert zich in Nederland onder andere door participatie aan 
CarVasZ, Cordiaal en NHV- visitatiecommissie.

• De werkgroep organiseert parallelsessies voor Interventieverpleegkundigen en 
HCK-medewerkers op het CarVasZ congres en levert voorzitters aan.

• De werkgroep organiseert jaarlijks een Continuing Nursing Education (CNE) 
dag(deel) voor de Interventiecardiologie i.s.m. andere werkgroepen van de 
NVHVV.

• De werkgroep verzorgt artikelen in Cordiaal, geschreven door werkgroepleden 
of andere auteurs uit het werkveld.

• De werkgroep onderhoudt de webpagina van de werkgroep 
Interventiecardiologie op de NVHVV-website.



Leden

• Marjo de Ronde-Tillmans RN, voorzitter, 
voorzitter WIL, TAVI-coordinator, PhD-
student.

• Ank Adan, secretaris, Interventiemedewerker 
HCK, visiteur NHV.

• Margje Brummel-Vermeulen, Verpleegkundig 
specialist intensieve zorg bij somatische 
aandoeningen HCK, redactielid Cordiaal.

• Karlijne van der Haven, teamleider HCK, 
aandachtsgebied CNE’s.

• Willeke Mensingh, Interventie 
verpleegkundige HCK, redactielid CarVasZ.

• Danny Mulder, Interventie verpleegkundige 
HCK, aandachtsgebied website.

• Dewy Portier, Interventie verpleegkundige 
HCK, aandachtsgebied adressenboekje, 
alg.lid.

• Erasmus MC, Rotterdam

• Amphia Ziekenhuis, Breda

• UMCU, Utrecht

• OLVG, Amsterdam

• UMC, Groningen

• UMC, Nijmegen

• Meander Medisch Centrum, Amersfoort



Speerpunten Jaarplan 2019 
Werkgroep Thoraxchirurgie

• Werkgroep op formatie met afvaardiging van zoveel mogelijk 
Thoraxcentra

• Samenwerking tussen de verschillende thoraxcentra 
behartigen

• (Mede)organiseren van de jaarlijkse CNE

• Actieve bijdrage leveren bij congrescommissie (CarVasZ)

• Input geven voor vulling van de NVHVV website

• Vormgeven van landelijk CTC Kenniscentrum

• Aanleveren van artikel(en) voor het Tijdschrift Cordiaal

• Participeren in redactieraad Tijdschrift Cordiaal

• Uitwerken beroepsdeelprofiel CTC Verpleegkundige (CZO)

• Jaargesprek met Nederlandse Vereniging van Thoraxchirurgie



Speerpunten Jaarplan 2019
Werkgroep Vasculaire zorg

• Aanvulling werkgroepleden

• Scholing (CNE’s, CarVasZ, Cordiaal)

• Nieuwe richtlijn CVRM

• Aanhalen samenwerking NVF (Nederlands 
Vasculair Forum)

• Contacten onderhouden post HBO hart- en 
vaatverpleegkundigen



Speerpunten Jaarplan 2019
Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek

Het uitvoeren van de gestelde doelen

• CNE’s algemeen: bijdragen aan de wetenschappelijke 
onderbouwing van het verpleegkundig handelen 

• Verzorgen abstract sessie op  CarVasZ en ism andere 
WG sessies verzorgen

• Publiceren van 2 artikelen in Cordiaal

• Oriënteren samenwerking WGWO met initiatieven 
van gezondheidszorginstellingen gericht op 
scholingen op cardiovasculair gebied

• Invullen van de vacature van nieuwe leden WGWO



Bestuurlijke wisselingen

Aftredende bestuursleden

• Voorzitter Acute Cardiale Zorg – Geert Hengstman

• Voorzitter Vasculaire Zorg – Corien Flint

Kiesbaar

• Voorzitter Vasculaire Zorg – Esther de Haan



Rondvraag


