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Jaarverslag 2018  Werkgroep Congenitale Cardiologie NVHVV 
 
 
Algemeen 
Cardiologie en Thoraxchirurgie bij 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 Utrecht 
 
Resultaten 
- CZO overleg over nieuwe structuur cardiologische opleidingen in Nederland. Meepraten over de 

mogelijkheid van congenitale cardiologie in het curriculum of aparte module 
- Contacten onderhouden met collega’s uit België en Nederland via congressen en scholingsdagen 
- CNE 10 april 2018 
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- CarVasZ  presentaties 

 
 
 
 
- Cordiaal 2018 

 
Rubriek hartafwijkingen kinderen 

1e concept Eindredacteur Vormgever Klaar Door wie Onderwerp  

15 dec 15 jan 15 feb  15 maart Han Alcapa 

15 feb 15 maart 15 april 15 mei Daphne VSD 

15 maart 15 april 15 mei 15 juni Theresia  Interruptie aortaboog 

15 juni 15 juli 15 aug 15 sept Han Dextrocardie/isomerisme 

15 sept 15 okt 15 nov 15 dec Kees Terugblik, quiz etc. 

 
 
 
Hoofdartikelen  
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Samenstelling werkgroep per december 2018 

Naam Functie NVHVV-
werkgroep 

Werksituatie en organisatie 

Ellen van ´t Verlaat Voorzitter  
Bestuurslid  NVHVV 

Research Coördinator Sophia 
Kinderziekenhuis, Erasmus MC 
Rotterdam 

Daniëlle van der Bas Secretaris/penningmeester 
Website 

ICK verpleegkundige Sophia 

Kinderziekenhuis, Erasmus MC  

Kees van Lent Redactieraad Cordiaal 
 

Kinder IC verpleegkundige en  

Verpleegkundig expert 

deskundigheidsbevordering 
LUMC 

Flip Baay     Congrescommissie Kinder cardiologieverpleegkundige 
UMC Utrecht/ WKZ  
Afd kindercardiologie  Leeuw  

Han Dronkert Congrescommissie Verpleegkundig specialist GUCH UMCU 

Utrecht 

Daphne Doze CNE Verpleegkundig specialist Radboud UMC 

 

Theresia Vissia-Kazemier

  

 Verpleegkundig specialist 

Kindercardiologie UMCG 

Rianne Vlaming CNE Verpleegkundig expert 

Kindercardiologie & Kwaliteit, LUMC 

     


