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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging van Hart en Vaat
Verpleegkundigen (NVHVV) 2018. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op
woensdag 19 juni 2019 wordt dit jaarverslag aan de leden voorgelegd en tijdens de ALV van
11 december 2019 zal het Jaarverslag vastgesteld worden.
In 2018 stond de NVHVV een aantal uitdagingen te wachten. Vanaf 25 mei 2018 moest
iedere vereniging voldoen aan strenge privacyregels, voortkomend uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verder stond 2018 in het teken van het
actualisering van het beroepscompetentieprofiel van de CCU-verpleegkundige,
interventieverpleegkundige/-medewerker en de thoraxchirurgie verpleegkundige.
Ook het afgelopen jaar hebben een groot aantal actieve leden in de verschillende
werkgroepen weer veel werk verzet. Het bestuur bedankt deze vrijwilligers hartelijk voor hun
tomeloze, enthousiaste maar vooral ook professionele inzet. Zij vormen de pijlers van onze
vereniging waar wij bijzonder trots op zijn. In dit jaarverslag geeft het bestuur samen met de
werkgroepen een overzicht van hun activiteiten van het afgelopen jaar.
Mei 2019
Patricia Ninaber
Voorzitter NVHVV
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1. Bestuurlijke zaken
De Missie van de NVHVV is: “Iedere hart- en vaatverpleegkundige competent”.
Tevens is de visie aangepast: “De NVHVV richt zich op de deskundigheidsbevordering van
de cardiovasculair verpleegkundigen. Hiertoe reikt zij hen de nieuwste inzichten, richtlijnen
en vakinhoudelijke informatie aan. Het doel is de cardiovasculair verpleegkundigen in staat
te stellen hun professie in de cardiovasculaire zorg op excellente wijze aan hun patiënten
aan te bieden en hun deskundigheid hierin te borgen.”
Het ledenaantal per 31-12-2018 is 1575. Het ledenaantal blijft hiermee stabiel. Daarnaast
heeft de NVHVV nog 97 instellingsabonnementen.
Hoe hebben we gewerkt aan onze missie?
De NVHVV leverde in 2017 een bijdrage aan twee grote congressen. Het betrof het eigen
congres CarVasZ, hét congres voor de cardiovasculaire zorg. Dit congres is bedoeld voor
verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en overige personen werkzaam op een
cardiovasculaire afdeling of met interesse in de cardiovasculaire zorg. Het congres vond ook
dit jaar weer plaats in de ReeHorst te Ede en mocht zich verheugen op een licht groeiend
aantal deelnemers. Daarnaast was de NVHVV betrokken bij Venticare, het congres voor de
acute zorg. Deze evenementen blijven een belangrijk contactmoment vormen met onze
achterban. Ook het afgelopen jaar zijn deze congressen positief ontvangen door de
deelnemers.
Er zijn Continuing Nursing Educations (CNE’s) georganiseerd door alle werkgroepen van de
NVHVV. Deze CNE’s zijn bijzonder populair en worden goed bezocht. Het gezamenlijk
aantal deelnemers in 2018 is 198. In vergelijking tot 2017 is het aantal deelnemers
afgenomen.
Scholingsonderwerpen waren:
•
•

•
•

CNE werkgroepen Vasculaire Zorg, Hartfalen en Atriumfibrilleren
Thema: "Vallen en weer opstaan - Syncope nader bekeken”
CNE werkgroepen Thoraxchirurgie en Congenitale Cardiologie
Thema Congenitaal: “Diagnostiek en chirurgie in de levensloop van de patiënt met een
aangeboren hartafwijking”
Thema Thorax: “Aortachirurgie: samen redden we levens”
CNE werkgroepen ICD-begeleiders & Elektrofysiologie en Hartrevalidatie
Thema: “Onder spanning inspannen”
CNE Vasculaire Zorg, Interventie Cardiologie en Acute Cardiale Zorg
Thema: “Vaten onder druk”

In 2018 is er weer een groep van 13 studenten Hart- en Vaatverpleegkunde aan de
Hogeschool Utrecht afgestudeerd. Tevens hebben 4 studenten een deelcertificaat behaald.
Als blijk van waardering en aanmoediging ontvingen de NVHVV-leden korting op deelname
aan CarVasZ en niet-leden ontvingen een jaarlidmaatschap van de NVHVV.
Het vakblad Cordiaal werd in 2018 vijf maal uitgebracht. Diverse onderwerpen met
betrekking tot de cardiale zorg zijn aan bod gekomen, zoals de rubriek Vraag & Antwoord die
als zeer leerzaam wordt ervaren.
Het EuroHeartCare congres van de Association of Cardiovascular Nursing & Allied
Professions (ACNAP) vond in 2018 plaats in Dublin, Ierland. Ook dit jaar waren er weer
Nederlandse hart- en vaatverpleegkundigen die hun onderzoek in de vorm van een abstract
of poster hebben gepresenteerd, waardoor de NVHVV ook internationaal goed
vertegenwoordigd was.
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Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 moest iedere vereniging voldoen aan strenge privacyregels, voortkomend
uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent bijvoorbeeld dat
alvorens een foto van iemand te mogen plaatsen in een smoelenboek op de website, de
betreffende persoon hiervoor eerst expliciet toestemming moet geven. De NVHVV heeft
samen met het bureaumanagement de benodigde stappen gezet om te voldoen aan de
AVG.
Facebookpagina
De NVHVV beschikt over een facebookpagina waarop regelmatig wetenswaardigheden met
betrekking tot de NVHVV en de cardiovasculaire zorg worden gedeeld met haar leden.
Beroepscompetentieprofielen
De NVHVV verzorgt de kwaliteitsregistratie voor hart- en vaatverpleegkundigen in
Nederland. Om te kunnen bepalen en monitoren aan welke competenties en vaardigheden
een hart- en vaatverpleegkundige dient te voldoen om ‘goede kwaliteit van zorg’ te leveren,
zijn deze vastgelegd in een beroepscompetentieprofiel. In 2004 heeft de NVHVV het eerste
beroepscompetentieprofiel opgesteld. In 2017 is het geactualiseerde beroepscompetentieprofiel voor de hart- en vaatverpleegkundige gepubliceerd.
De cardiologie is volop in ontwikkeling is. De (technologische) ontwikkelingen binnen de
cardiologie gaan snel. Dit betekent ook dat de mogelijkheden om patiënten te behandelen
toenemen maar ook dat de zorg complexer wordt. Dit vroeg om actualisatie van de
beroepscompetentieprofielen voor de interventiecardiologie-, CCU- en thoraxchirurgieverpleegkundige.
Medio 2018 zijn de werkgroepen Interventiecardiologie, Acute Cardiale Zorg en
Cardio Thoracale Chirurgie gestart met het actualiseren van de beroepscompetentieprofielen. De werkgroep Interventiecardiologie heeft onder leiding van de voorzitter Marjo de
Ronde het beroepscompetentie profiel herzien en geactualiseerd voor de medewerkers die
werkzaam zijn op een hartkatheterisatie afdeling (HCK). In het herziene
beroepscompetentieprofiel wordt helder beschreven over welke competenties de HCK moet
beschikken om de kwaliteit van zorg binnen de interventiecardiologie en elektrofysiologie te
borgen. Voor een breed draagvlak voor het beroepscompetentieprofiel van de HCK
medewerkers wordt het concept Beroepscompetentie besproken en afgestemd met diverse
stakeholders.
De belangrijkste doelstelling is het bieden van een helder en duidelijk overzicht van
competenties die recht doen aan de professie van de interventiemedewerker, de CCUverpleegkundige en de thoraxchirurgieverpleegkundige.

Deze beroepscompetentieprofielen
beschrijven de taken van een
beroep en de kennis en
vaardigheden die nodig zijn om dat
beroep uit te oefenen. Op basis van
deze beroepscompetentieprofielen
kan door het CZO het curriculum
van de desbetreffende
specialistische CZO-opleiding
samengesteld worden.
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Kwaliteitsregister
Sinds 2010 is het kwaliteitsregister opengesteld voor de leden. Een onafhankelijke
kwaliteitscommissie beoordeelt de aanvragen voor accreditatie en kent de accreditatiepunten
toe. Binnen de samenwerkende beroepsorganisaties (SBO) vertegenwoordigd in NU’91
wordt continu getracht meer aandacht te geven aan en te verkrijgen voor de diverse
kwaliteitsregisters van de verenigingen. Er staan per eind 2018 335 leden geregistreerd.
Bureau-organisatie
De bureauwerkzaamheden werden in 2018 uitbesteed aan een extern bureau. Zij verzorgde
het complete NVHVV secretariaat, waaronder het bestuurssecretariaat, de financiële
administratie en de ledenadministratie.
Samenwerking met derden
NU’91
De NVHVV heeft een samenwerkingsverband met NU’91. NU’91 is aanwezig bij de CAOonderhandelingen en is in verschillende platformen vertegenwoordigd. NVHVV-leden kunnen
een combilidmaatschap NVHVV-NU’91 aangaan, zij ontvangen hiervoor korting op het
maandelijkse tarief van NU’91.
Overgangsrecht
Samen met NU 91 heeft de NVHVV de afgestudeerde van de post-hbo opleiding Hart- en
Vaatverpleegkunde voorgedragen om in aanmerking te komen voor de titel van
regieverpleegkundige.
SBO overleg
De NVHVV is een onderdeel van de samenwerkende beroepsorganisaties onder leiding van
NU’91. Bij dit overleg zijn 13 verenigingen aangesloten, allen met verpleegkundigen en/of
aanverwante professionals. Het doel is:
- samenkomen en nadenken over de overlappende belangen die we met elkaar hebben;
- onze achterban vertegenwoordigen bij de vakbond en zorgen dat belangrijke zaken ter
sprake komen bij de politiek.
Intentieverklaring samenwerking NVT en NVHVV
De Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Hart
en Vaat Verpleegkundigen hebben, gezien de wederzijdse belangen, op 8 oktober 2018 een
intentieverklaring ondertekend. De besturen van de NVT en de NVHVV zetten met deze
intentieverklaring de eerste stap om op termijn te komen tot een duurzame strategische
samenwerking. Doelstelling is om de cardiovasculaire zorg te optimaliseren en efficiënt
gebruik te maken van elkaars expertise en middelen. De samenwerking richt zich op de
verbetering van de kwaliteit van zorg door gebruik te maken van elkaars expertise.
De samenwerking is primair gericht op het beter bedienen van elkaars leden, werkzaam
binnen het cardio-thoracaal chirurgisch medische en verpleegkundige vakgebied.
Verenigingen hebben de intentie om samen te werken als het gaat om ontwikkeling van
inhoudelijke werkwijzen, delen van innovaties binnen de cardio thoracaal chirurgische zorg,
best practice en evidence based care.
Verder is overeengekomen dat de verenigingen elkaars leden kennis laten nemen van de
mogelijkheden die er zijn op het gebied van scholing en opleiding binnen het vakgebied.
De verenigingen hebben de intentie minimaal eenmaal per jaar in een afstemmingsoverleg
vorm te geven aan de samenwerking.

NVHVV jaarverslag 2018

6

Expertgroep Verpleegkundig Specialisten
De NVHVV heeft besloten met ingang van 1 oktober 2018 haar expertgroep Verpleegkundig
Specialisten op te heffen. De expertgroep is destijds opgericht om de Verpleegkundig
Specialist te positioneren binnen de vereniging. Binnen alle werkgroepen zijn nu
Verpleegkundig Specialisten actief. De expertgroep heeft zich actief beziggehouden met de
organisatie van CNE’s, ondersteuning van andere werkgroepen, bijdragen aan Cordiaal en
CarVasZ, richtlijnontwikkeling en meer. De Verpleegkundig Specialist heeft binnen de
cardiovasculaire zorg een duidelijke positie ingenomen en is niet meer weg te denken.
We danken de expertgroepleden, Stan Kolman, Corry de Jong, Sylvia Oostveen, Willianne
van der Poel en Pia Stallenberg en de andere werkgroepleden die de afgelopen jaren actief
waren hartelijk voor hun inzet voor de NVHVV en de fijne samenwerking.
Nationale contacten
De NVHVV heeft structureel contact met andere verpleegkundige beroepsorganisaties,
verwante medisch specialistische beroepsorganisaties en overige organisaties. Voorbeelden
hiervan zijn: de Nederlandse Hartstichting, NU’91, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
(NVVC), de Harteraad, Stichting September, Nederlands Vasculair Forum (NVF) en de
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT). Daarnaast participeert de NVHVV in de
Alliantie Nederland Rookvrij en het programma Zinnige Zorg van Zorginstituut Nederland.
Tevens heeft de NVHVV overleg met het College Zorg Opleidingen (CZO), de
Samenwerkende Beroepsorganisaties (SBO) en de beroepsvereniging Verpleegkundigen &
Verzorgenden Nederland (V&VN).
Internationale contacten
De voorzitter van de NVHVV heeft zitting in de National Society Committee verbonden aan
de Council on Cardiovascular Nurses and Allied Professions (European Society of
Cardiology). In deze commissie zijn de voorzitters van Europese verpleegkundige
beroepsverenigingen vertegenwoordigd. De commissie vergadert twee maal per jaar
respectievelijk tijdens het EuroHeartCare congres en het ESC congres.
Tijdens CarVasZ hebben we deelnemers uit België mogen verwelkomen.
Samenstelling bestuur per 31-12-2018
Mevrouw P. Ninaber, voorzitter
Mevrouw M. Nierop, penningmeester
Mevrouw A. Lagendijk-den Ouden, bestuurslid (voorzitter werkgroep Acute Cardiale Zorg)
Mevrouw A. Kolkman, bestuurslid (voorzitter werkgroep Atriumfibrilleren)
Mevrouw E. van ’t Verlaat, bestuurslid (voorzitter werkgroep Congenitale Cardiologie)
Mevrouw G. Mulder, bestuurslid (duovoorzitter werkgroep Congressen)
Mevrouw C. de Jong, bestuurslid (duovoorzitter werkgroep Congressen)
Mevrouw L. Caesar, bestuurslid (hoofdredacteur en voorzitter werkgroep Cordiaal)
Mevrouw M. Niesing, bestuurslid (voorzitter werkgroep Hartfalen)
De heer J. Koppes, bestuurslid (voorzitter werkgroep Hartrevalidatie)
Mevrouw S. Elshout, bestuurslid (voorzitter werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie)
Mevrouw M. de Ronde, bestuurslid (voorzitter werkgroep Interventiecardiologie)
De heer G. Wijfjes, bestuurslid (voorzitter werkgroep Thoraxchirurgie)
Mevrouw E. de Haan, bestuurslid, (voorzitter werkgroep Vasculaire Zorg)
Mevrouw M. Snaterse, bestuurslid (voorzitter werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek)
Afgetreden bestuursleden 2018
Mevrouw L. van den Hoven-Joziasse, bestuurslid (past-chair)
De heer S. van Gisbergen, bestuurslid (past-penningmeester)
De heer G. Hengstman, bestuurslid (voorzitter werkgroep Acute Cardiale Zorg)
Mevrouw I. Hogewerf, bestuurslid (duovoorzitter werkgroep Congressen)
Mevrouw C. Flint, bestuurslid (voorzitter werkgroep Vasculaire Zorg)
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NVHVV-structuur
Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen
Algemene Ledenvergadering (ALV), 2 keer per jaar

Adviseurs
Nederlandse Hartstichting
NVHVV leden, bijv. oudactieve leden
Externe in te huren
adviseurs, bijv. juridisch /
financieel advies
Aandachtsvelders
NVHVV-leden of werkgroepleden die namens de
NVHVV zitting hebben in
externe werkgroepen zoals
CZO,werkgroep Gender,
werkgroep VS PA NVVC

Bestuur
Dagelijks bestuur (DB)
Voorzitter, vicevoorzitter/past-chair, penningmeester,
genodigden afhankelijk van vergaderthema’s
Vergaderfrequentie: 12 keer per jaar
Voltallig bestuur (VB)
DB en voorzitters alle werkgroepen
Vergaderfrequentie: 4 keer per jaar

Externe partijen
Stichting Venticare
Congress Company
Cross Media Nederland
Haanskorf eindredactie
Hogeschool Utrecht
Stichting September
Xaurum (PE online)
Jisther Office Support
NU’91
NVVC
NVT

Werkgroepen

Congressen

Cordiaal

Communicatie

Acute Cardiale Zorg
Atriumfibrilleren
Congenitale Cardiologie
Congressen
Cordiaal
Hartfalen
Hartrevalidatie
ICD-begeleiding
&Elektrofysiologie
Interventie Cardiologie
Thoraxchirurgie
Vasculaire Verpleegkunde
Wetenschappelijk Onderzoek

Uit elke werkgroep zit een
vertegenwoordiger in de
werkgroep Congressen
met 1 of 2 neutrale
voorzitter(s).

Redactie: 7 personen,
waaronder 1 hoofdredacteur

Redactie
Dagelijks Bestuur

Vergaderfrequentie is ca.
6x per jaar of meer
afhankelijk van behoefte

Uit elke werkgroep zit een
vertegenwoordiger in de
redactieraad.
Vergaderfrequentie
Redactie: 5 x per jaar
Vergaderfrequentie
Redactieraad: 2x per jaar

Elke werkgroep heeft een
voorzitter.
Gemiddeld aantal actieve
leden per werkgroep is 7
Vergaderfrequentie is ± 4 keer
per jaar
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2. Werkgroep Acute Cardiale Zorg
Algemeen
Er hebben zich in 2018 een aantal mutaties voorgedaan in de samenstelling van de
werkgroep, waarmee er een viertal posities vacant kwamen om de werkgroep op formatie te
houden. Drie vacante plekken zijn opgevuld en voor de vierde plek wordt actief geworven.
De takenverdeling is aangepast om de lasten gelijkmatig te verdelen, aan te kunnen passen
in geval van tijdelijke uitval en te kunnen vervangen op cruciale posities.
Doel van de werkgroep
De werkgroep draagt met haar activiteiten bij aan het behalen van de doelstellingen
van de NVHVV. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere werkgroepen van de NVHVV
en het bestuur. Daarnaast is de werkgroep alert op de professionalisering van de
verpleegkundige werkzaam op het terrein van de acute cardiale zorg.
Verder levert de werkgroep een bijdrage aan de primaire opleidingen en
deskundigheidsbevordering onder de specifieke achterban.
Als onderdeel van de NVHVV zal de werkgroep een netwerkfunctie hebben voor onze
collega’s werkzaam binnen de acute zorg.
Bijeenkomsten
De werkgroep acute cardiale zorg komt 4 maal per jaar bijeen; driemaal fysiek en eenmaal
middels conference call. De spreiding van de vergaderdata sluiten aan bij eerder genoemde
activiteiten. Indien noodzakelijk vindt extra overleg plaats.
Resultaten
• (Mede)organisatie CarVasZ
• Organisatie ‘cardiologiedeel’ Venticare
• CNE in samenwerking met de Interventie Cardiologie en Vasculaire zorg
• Voorzitterschap bij diverse georganiseerde sessies voor genoemde scholingen
• Afvaardiging vanuit NVHVV naar het College Zorg Opleidingen (CZO). Bijdrage
ontwikkeling CZO flexlevel, audits afnemen
• Bijdrage cordiaal door het aanleveren van gerichte inhoudelijke input
• Herschrijven beroepscompetentie profiel voor cardiac care verpleegkundigen
• Werven van nieuwe leden binnen eigen werkgroep
• Ondersteuning bestuur NVHVV
Samenstelling werkgroep per december 2018
De werkgroep had per december 2018 de volgende samenstelling:
Naam
Annemarie Lagendijk

Functie in werkgroep
Voorzitter/vice secretaris
Liaison Venticare

Werkzaam als … / bij …
CCU-verpleegkundige
Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Marije Tuinhof

Secretaris/vice voorzitter

Anoeska Dorst

Liaison/auditor CZO

CCU-verpleegkundige MCL
Leeuwarden
CCU-verpleegkundige/opleider
Amphia ziekenhuis Breda

Laura Maat

Congrescommissie CarVasZ
Back up voor CNE
Cordiaal
Beroepscompetentieprofiel
CNE

Leontine Wentrup
Rudi Flipkens
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Interventie verpleegkundige
OLVG Amsterdam
CCU verpleegkundige/VioS
VuMC Amsterdam
CCU-verpleegkundige/teamleider
CCU/cardiologie Zuyderland
Sittard - Geleen
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3. Werkgroep Atriumfibrilleren
Algemeen
De werkgroep heeft zich afgelopen jaar beziggehouden met de lopende zaken. Er zijn
wisselingen geweest in de samenstelling van de werkgroep. Adelheid Kolkman is de nieuwe
voorzitter na het vertrek van Petra van Veen. Ineke Baas is secretaris geworden. Er zijn twee
nieuwe leden bijgekomen en een nieuw lid heeft zich aangemeld.
Doel van de werkgroep
Het uitgangspunt van de werkgroep is het optimaliseren van zorg van patiënten met
atriumfibrilleren, waarbij de (verpleegkundige) begeleiding en behandeling van deze
patiënten centraal staat.
Aan de hand van een ontwikkeld ”Standaardzorgmodel Atriumfibrilleren” tracht de werkgroep
eenduidigheid en transparantie in de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren aan te brengen
en de diverse ontwikkelingen op dit terrein binnen Nederland te coördineren. Het zorgmodel
Atriumfibrilleren kan houvast bieden aan de verschillende centra in Nederland bij het
opstarten van een atriumfibrillerenpolikliniek.
Bijeenkomsten
In 2018 is de werkgroep 3 keer op locatie bij elkaar geweest, tussendoor is er telefonisch en
via de mail overleg geweest over de lopende zaken. Van elke vergadering zijn er notulen
gemaakt en verzonden naar het secretariaat van de vereniging.
Resultaten
• Het zorgmodel Atriumfibrilleren blijft een groeidocument. In 2016 is de laatste update
geweest. Het zorgmodel is in de aangepaste versie in de toolkit van AF Connect
toegevoegd in 2017
• In maart is er samen met de werkgroep Hartfalen en de werkgroep Vasculaire zorg een
CNE georganiseerd met als titel: Vallen en weer opstaan: syncope nader bekeken. Het
was een leuke scholing, met goede sprekers en een goede opkomst
• Een sessie tijdens CarVasZ georganiseerd, die goed bezocht en beoordeeld is
• Een aantal leden van de werkgroep vervullen verschillende taken binnen de NVHVV
Samenstelling werkgroep per december 2018
De werkgroep had per december 2018 de volgende samenstelling:
Naam
Adelheid Kolkman
Ineke Baas
Lucy Vinke
Bianca Vorstermans
Cassandra Hoorn
Linda Weustink
Erna Vossebelt
Désirée Verra

NVHVV jaarverslag 2018

Functie in werkgroep
Voorzitter
NVVC Connect AF
Secretaris
NVVC connect AF
Werkgroeplid
Congrescommissie
Werkgroeplid
CNE
Werkgroeplid
Cordiaal
Werkgroeplid
Congrescommissie
Werkgroeplid
Cordiaal
Inkomend lid
CNE

Werkzaam als … / bij …
Koningin Beatrixziekenhuis,
Winterswijk
Martini ziekenhuis,
Groningen
St. Jansdal, Harderwijk
MUMC
Vanaf oktober slapend lid
ivm sabbatical van 1 jaar
Medisch Spectrum Twente
Groene Hart Ziekenhuis,
Gouda
Alrijne Ziekenhuis,
Leiderdorp
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Vergaderdata 2018
20 maart 2018
25 april 2018 telefonisch
13 september 2018
Toekomst
De werkgroep blijft in ontwikkeling, evenals de zorg rondom de patiënt met Atriumfibrilleren.
De werkgroep is actieve deelnemer in AF Connect, waardoor we betrokken blijven rondom
de anderhalf lijns zorg voor de patiënt met atriumfibrilleren.
De werkgroep is op formatie, wat ons de ruimte geeft actief met de doelstellingen van de
werkgroep aan de slag te gaan.
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4. Werkgroep Congenitale Cardiologie
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
09.30 – 09.40
09.40 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 16.00
16.00 – 16.20
16.20 – 16.30

Welkomstwoord door dagvoorzitters
Daphne Doze en Flip Baay
Prenatale/postnatale cardiologische diagnostiek en interventies bij
coarctatio aortae
Dr. A.D.J. ten Harkel, kindercardioloog LUMC
Pauze
Lange termijn follow up bij coarctatio aortae
Drs. A.L. Duijnhouwer, cardioloog Radboudumc
Lunch
Chirurgische behandeling van coarctatio aortae bij volwassenen
Prof. dr. W.J. Morshuis, cardio-thoracaal chirurg, Radboudumc
Percutane behandeling van coarctatio aortae bij volwassenen
Dr. T.J.F. ten Cate, interventiecardioloog, Radboudumc.
Pauze
Ervaringen van patiënt met coarctatio aortae
Mw. A. Guit
Quiz over coarctatio aortae
Plenaire afsluiting, invullen evaluatieformulier en uitreiken bewijs van
deelname
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•

CarVasZ 2018: presentaties

•

Cordiaal 2018
- Rubriek hartafwijkingen kinderen

1e concept
15 dec
15 feb
15 maart
15 juni
15 sept

Eindredacteur
15 jan
15 maart
15 april
15 juli
15 okt

Vormgever
15 feb
15 april
15 mei
15 aug
15 nov

Klaar
15 maart
15 mei
15 juni
15 sept
15 dec

Door wie
Han
Daphne
Theresia
Han
Kees

Onderwerp
Alcapa
VSD
Interruptie aortaboog
Dextrocardie/isomerisme
Terugblik, quiz etc.

- Hoofdartikelen
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Samenstelling werkgroep per december 2018
De werkgroep had per december 2018 de volgende samenstelling:
Naam

Kees van Lent

Functie NVHVVwerkgroep
Voorzitter
Bestuurslid NVHVV
Secretaris/penningmeester
Website
Redactieraad Cordiaal

Flip Baay

Congrescommissie

Han Dronkert

Congrescommissie

Daphne Doze

CNE

Ellen van ´t Verlaat
Daniëlle van der Bas

Theresia VissiaKazemier
Rianne Vlaming
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CNE

Werksituatie en organisatie
Research Coördinator Sophia
Kinderziekenhuis, Erasmus MC Rotterdam
ICK verpleegkundige Sophia
Kinderziekenhuis, Erasmus MC
Kinder IC verpleegkundige en
Verpleegkundig expert
deskundigheidsbevordering
LUMC
Kinder cardiologieverpleegkundige
UMC Utrecht/ WKZ
Afd kindercardiologie Leeuw
Verpleegkundig specialist GUCH UMCU
Utrecht
Verpleegkundig specialist Radboud UMC
Verpleegkundig specialist
Kindercardiologie UMCG
Verpleegkundig expert
Kindercardiologie & Kwaliteit, LUMC
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5. Werkgroep Congressen
Algemeen
De werkgroep Congressen heeft op 23 november 2018 het zestiende CarVasZ-congres in
Hotel en Congrescentrum de ReeHorst in Ede georganiseerd. Het eigen congres van de
NVHVV had als thema ‘Hart/d werken!' en had één plenaire en 27 parallelsessies en
2 sessies werden verzorgd door de industrie. Alle sessies waren afgestemd op de diverse
doelgroepen binnen de cardiovasculaire zorg.
Doel van de werkgroep
De werkgroep Congressen had in 2018 als hoofddoel het jaarlijkse congres van de NVHVV,
CarVasZ te organiseren. Met dit congres wil de werkgroep bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van alle hart- en vaatverpleegkundigen in Nederland. Het CarVasZ-congres
biedt de mogelijkheid om kennis te delen, vaardigheden aan te leren, een platform te bieden
voor de laatste verpleegkundige ontwikkelingen en innovaties. Tevens heeft dit congres een
belangrijke netwerkfunctie voor de hart- en vaatverpleegkundigen uit alle regio’s van
Nederland.
Bijeenkomsten
In 2018 kwam de werkgroep vijf keer bij elkaar voor overleg en heeft zij het programma voor
CarVasZ voorbereid. Naast deze bijeenkomsten zijn er extra bijeenkomsten geweest met de
congresorganisatie Congress Company, waaronder de jaarlijkse evaluatie met het Dagelijks
Bestuur (DB) van de NVHVV. Verdere communicatie verliep via telefoon en e-mail. De
voorzitter van de congrescommissie heeft de vier vergaderingen van het voltallige bestuur
van de NVHVV bijgewoond.
Resultaten
In 2018 heeft de werkgroep Congressen voor de zestiende keer het CarVasZ programma
verzorgd. CarVasZ is dit jaar bezocht door 550 deelnemers.
Het congres was wederom succesvol en is in de evaluatie qua inhoud en programma goed
gewaardeerd. Tijdens de plenaire sessie is er gesproken door klinisch ethicus Erwin
Kompanje, werkzaam in het Erasmus MC. Dit jaar waren er zeven workshops
georganiseerd. Er zijn verschillende sessies door verschillende werkgroepen georganiseerd
waar één thema centraal stond.
Voorafgaand aan het congres was het mogelijk voor verpleegkundigen en verpleegkundig
specialisten om een abstract van hun eigen onderzoek of project in te dienen. Vijf
onderzoeken/projecten zijn tijdens een parallelsessie gepresenteerd.
Er is met de workshops en presentaties nadrukkelijk rekening gehouden met de
verschillende specialisaties binnen de verpleegkundige beroepsgroep. Daarnaast is er
rekening gehouden met zowel de verpleegkundigen als verpleegkundig specialisten. Om
inzicht te geven in de moeilijkheidsgraad van de sessies en workshops waren een aantal
hiervan gelabeld met ‘verdiepend’.
CarVasZ 2018 is geaccrediteerd door de NVHVV (5 punten), V&V Kwaliteitsregister (5
punten), SBHFL (6 punten), Verpleegkundig Specialisten Register (5 punten), NAPA (4
punten) en KNGF (4 punten).
Sponsors
De voorzitter van de werkgroep Congressen heeft ook in 2018 samen met de Congres
Company gezorgd voor meer naamsbekendheid onder (nieuwe) sponsoren en hebben erop
toegezien dat de sponsoren in 2018 zijn aangeschreven en dat er over het jaar actief is
geworven.
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Samenstelling werkgroep Congressen 2018
De werkgroep Congressen bestaat uit vertegenwoordigers van iedere werkgroep van de
NVHVV. De werkgroep had in 2018 de volgende samenstelling:
• Gerlinde Mulder (voorzitter)
• Marjan Aertsen (hartfalen)
• Chantal de Bakker (hartfalen)
• Flip Baay (congenitale cardiologie)
• Han Dronkert (congenitale cardiologie)
• Yvette Henstra (vasculaire zorg)
• Corry de Jong (expertgroep verpleegkundig specialisten)
• Miriam Kamphorst-Kolkman (thoraxchirurgie)
• Eefje Postelmans (ICD)
• Resy Verheijen (ICD)
• Lucy Vinke (atriumfibrilleren)
• Laura van Vliet (acute zorg)
• Jan Koppes (hartrevalidatie)
• Willeke Mensingh (interventie cardiologie)
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6. Werkgroep Cordiaal
Doel van de werkgroep
De werkgroep heeft als doel bij te dragen aan professionalisering en deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen die werkzaam zijn op het gebied van hart en vaatziekten.
Cordiaal biedt ruimte voor relevante cardiovasculaire artikelen, opfriscursussen, een rubriek
voor nieuw onderzoek dat is gedaan, korte interviews om kennis te maken met andere
functies dan jouw eigen binnen de cardiovasculaire zorg, verenigingsnieuws, werkgroepactiviteiten en brengt congressen en scholingsaanbod onder de aandacht van haar leden,
waaronder het jaarlijkse CarVasZ congres dat door de NVHVV wordt georganiseerd en de
CNE’s.
Doordat alle redactieleden andere functies betreden is er groot netwerk binnen de redactie.
Daarbij leveren de redactieraadleden (een lid per werkgroep) twee artikelen per jaar aan de
Cordiaal zodat we als Cordiaal onze lezers op de hoogte houden van de innovaties binnen
elk sub-specialisme.
Bijeenkomsten
Vergadering
1. Telefonisch
2. Op locatie
3. Telefonisch
4. Op locatie
5. Telefonisch
6. Op locatie

Datum
11-01-2018
13-03-2018
17-05-2018
03-07-2018
13-09-2018
13-11-2018

Tijd
19:30 – 21:00uur
18:00 – 20:00uur
19:30 – 21:00uur
18:00 – 20:00uur
19:30 – 21:00uur
18:00 – 20:00uur

Aanwezig
Redactie
Redactie + redactieraad
Redactie
Redactie
Redactie
Redactie + redactieraad

Resultaten
• In 2018 zijn er twee nieuwe redactieleden aangeschoven
• We hebben meerdere artikelen over gynaecologie en cardiologie opgenomen in Cordiaal
• Wat betreft Neurologie is dit niet gelukt, dat is een doel voor 2019
• We hebben meerdere artikelen gewijd aan maatschappelijke kwesties, denk aan de
functiedifferentiatie, wet BIG-2, en de hele rubriek opleidingen
• Het Cordiaal draaiboek en de tekst van Cordiaal op de NVHVV website zijn up-to-date
• Alle formats zijn aangepast/vernieuwd en op de NVHVV website geplaatst
Samenstelling werkgroep per december 2018
De werkgroep had per december 2018 de volgende samenstelling:
Naam
Leonie Caesar

Functie in werkgroep
Hoofdredacteur

Maja Haanskorf
Margje BrummelVermeulen

Eindredacteur
Redacteur

Janine van Veen Doornenbal
Wim Janssen

Redacteur

Sascha Vogelsang

Redacteur

Mandy Perdijk

Redacteur
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Redacteur

Werksituatie en organisatie
AMC te Amsterdam
Echocardiografist
UMC Utrecht
VS Hartcatheterisatiekamer en
Post Infarct Polikliniek
Eigen praktijk in rouw- en
verliesbegeleiding
Rijnstate te Arnhem
VS Hartfalenpoli
VUMC te Amsterdam
CCU verpleegkundige
VUMC te Amsterdam
CCU verpleegkundige
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7. Werkgroep Hartfalen
Algemeen
Hartfalen is een ernstige en complexe aandoening met grote gevolgen voor het dagelijks
leven van de patiënt met hartfalen en zijn omgeving. De zorgvraag van de patiënt en zijn
naaste omgeving, uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van de behandeling van hartfalen en de verpleegkundige zorg zullen leidraad zijn
voor het bepalen van de richting en de strategie om te komen tot goede zorg voor patiënten
met hartfalen.
Naast hartfalen hebben patiënten vaak overige cardiologische en niet cardiologische
aandoeningen. Dit betekent dat leefstijladviezen en het behandelplan, gebaseerd op de
meest recente richtlijnen, afgestemd moet worden op de individuele patiënt. Dit vraagt om
een goede afstemming van de zorg tussen de diverse zorgverleners. Om dit te
bewerkstelligen is het de intentie van de werkgroep hartfalen om samen te werken met de
andere werkgroepen binnen de NVHVV en overige beroepsverenigingen om te komen tot
een samenhangende zorg voor patiënten met hartfalen.
Doel van de werkgroep
• De werkgroep wil een netwerk en informatiepunt zijn voor (gespecialiseerd)
verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten met het aandachtsgebied hartfalen;
• Het bevorderen van de deskundigheid van (gespecialiseerd) verpleegkundigen en
verpleegkundig specialisten die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met hartfalen;
• Signaleren van recente ontwikkelingen en (verpleegkundige) innovaties op het gebied
van hartfalen en hierop anticiperen;
• Professionalisering van de beroepsgroep door middel van het organiseren van educatie.
Bijeenkomsten
• Woensdag
• Dinsdag
• Woensdag
• Woensdag
• Woensdag

17 januari (telefonisch)
20 maart (bijeenkomst)
6 juni (telefonisch)
5 september (bijeenkomst)
7 november (telefonisch)

Resultaten
Educatie
CNE (20-3-2018)
- Thema Vallen en weer opstaan; syncope nader bekeken
- Gezamenlijk georganiseerd met werkgroep atriumfibrilleren. Goed bezocht, goede
recensies
Nationalen Hartfalendag (28-9-2018)
- Georganiseerd i.s.m. NVVC
CarVasZ (23-11-2018)
- Hartfalenprogramma ingevuld:
o RAAS en medicatie
o LVAD (gesponsorde sessie)
o Cardiomems
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Cordiaal
2 werkgroepleden participeren actief in de redactieraad.
Projecten
NVVC-CONNECT hartfalen
De werkgroep heeft een actieve rol binnen de landelijke werkgroep NVVC-Connect.
Herziening richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen
De richtlijn is afgerond en begin 2018 gepubliceerd.
Contacten met patiëntenverenigingen
De werkgroep onderhoudt contact met de Hartstichting en de Harteraad.
Overig
Drie leden van de werkgroep zijn afgelopen september 2018 in Brussel aanwezig geweest bij
de lancering van ‘The Handbook of multidisciplinary and integrated heart failure care’,
geïnitieerd door European Heart Failure Policy Network. Dit netwerk biedt een Europees
platform waarop patiënten, zorgverleners en politici met elkaar in contact kunnen komen, met
als doel organisatie en kwaliteit van zorg te verbeteren. Aan deze bijeenkomst hebben wij
contacten overgehouden met een van de Europarlementariërs. In 2019 volgt een oriënterend
gesprek over organisatie van hartfalenzorg in Nederland.
Samenstelling werkgroep per december 2018
De werkgroep had per december 2018 de volgende samenstelling:
Naam
Marlies Niesing

Annet Koffeman

Functie in werkgroep
Voorzitter/secretaris
Nationale hartfalendag
Ontwikkeling richtlijn
organisatie intramurale
hartfalenzorg
Penningmeester
CNE
Congressen
NVVC Connect
Ontwikkeling richtlijn
organisatie intramurale
hartfalenzorg.
Congressen
Steunharten
Cordiaal
Klinische lessen palliatieve
zorg
Cordiaal
Klinische lessen palliatieve
zorg
Klankbord

Lian Lievelaar

Klankbord

Dian Pruijsers
Marjan Aertsen

Chantal de Bakker
Tonny Jongen

Caroline Wulffraat
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Werkzaam als … / bij …
Verpleegkundig Specialist
Alrijne Ziekenhuis

Verpleegkundig Specialist
Deventer Ziekenhuis
Verpleegkundig Specialist
Diakonessenhuis Utrecht

Verpleegkundig Specialist
Erasmus MC
Hartfalen verpleegkundige bij
Laurens Thuiszorg
Rotterdam
Verpleegkundig Specialist
IJsselland ziekenhuis
Gespecialiseerd
verpleegkundige hartfalen en
CVRM bij Cordaan te
Amsterdam
CCU/EHH verpleegkundige
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8. Werkgroep Hartrevalidatie
Algemeen
De werkgroep Hartrevalidatie is een actieve werkgroep bestaande uit vijf leden.
Doel van de werkgroep
De werkgroep Hartrevalidatie stelt zich ten doel de inbreng van de verpleegkundige expertise
in de hartrevalidatie te bevorderen. De Richtlijnen Hartrevalidatie van de NHS / NVVC gelden
hierbij als uitgangspunt.
Samenstelling werkgroep per december 2018
De werkgroep had per december 2018 de volgende samenstelling:
Naam
Jan Koppes

Functie in werkgroep
Voorzitter ai

Karin Verhoeven Dobbelsteen
Anneke Venema - Vos

Secretaris

Karin Szabo – te Fruchte

Algemeen lid

Marian Lageweg

Algemeen lid

Algemeen lid

Werkzaam als … / bij …
Leidinggevende beschouwende
klinieken,
Dijklanderziekenhuis, Hoorn
Coördinator Hartrevalidatie, Ziekenhuis
Bernhoven
Coördinator Hartrevalidatie,
BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam
Hart en vaatverpleegkundige, Medisch
Spectrum Twente, Enschede
Operationeel manager, Capri
Hartrevalidatie Rotterdam en Den Haag

Janine Van Veen-Doornenbal heeft als past-chair de CNE georganiseerd en is in 2018
afgetreden.
Bijeenkomsten
In 2018 kwam de werkgroep vier keer bij elkaar voor overleg in een vergaderruimte van
Cursus- en vergadercentrum Domstad. De voorzitter woont de vergaderingen van het
voltallige bestuur, de vergaderingen van de congrescommissie en de redactieraad Cordiaal
bij. Leden van de werkgroep nemen deel aan diverse andere vergaderingen binnen en
buiten de NVHVV, aan het Landelijk Multidisciplinair Overleg Hartrevalidatie (LMDO-H) en
het programma “We all benefit”.
Resultaten
• Wij hebben op 17 april 2018 in samenwerking met de ICD werkgroep een CNE
georganiseerd;
• Wij zijn er in geslaagd om een invulling te geven aan 2 sessies op CarVasZ;
• Er zijn 2 artikelen in de Cordiaal gepubliceerd;
• Er wordt een bijdrage geleverd door deelname aan vergaderingen aangaande het
programma “We alle Benefit”, gesubsidieerd door ZonMw;
• Er is een nieuw werkgroeplid geworven (Mike Kuyper), hij start per 1 januari 2019;
• De site is geüpdatet (met o.a. een recente foto van de werkgroep).
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Mei 2017

Bestuur
NVHVV

Beleid 2018 HR werkgroep
NVHVV

Jan

Congres
commissie

cordiaal

Overige
thema s
gehele
werkgroep

Jan
Voorzitter ai.

20 mei 2018

Janine

Karin V

Anneke

Financien
secretaris

Regio
overleg

website

Hart en
Vaat
groep

Hart en
Vaat
groep

all
bennefit

LMDO-H

beroeps
deel
profiel

Hartrevalidatie
Congres

(past chair)

CNE

Landelijk
Profileren
hartrevalidatie

Karin S

Marian

LMDO-H

website

sponsoring

Mei 2018
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9. Werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie
Algemeen
De WIBEN is een actieve werkgroep met 9 leden. In het afgelopen jaar is er door een ieder
met veel inzet en enthousiasme gewerkt aan genoemde doelen. We kunnen tevreden zijn
over wat bereikt is en blijven werken aan professionalisering en scholing voor
verpleegkundigen met als aandachtsgebied elektrofysiologie en ICD-begeleiding.
Doel van de werkgroep
• Netwerkfunctie en informatie punt voor ICD begeleiders, verpleegkundigen, medici,
huisartsen en andere belanghebbenden
• Up-to-date houden van digitale patiënten ICD folder
• Bewaken en up-to-date houden van ICD zorgpad en elektrofysiologie zorgpad.
• Het verzorgen van scholing aan verpleegkundigen en andere zorg gerelateerde
disciplines rondom ICD dragers
• Het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van ICD
• Netwerkfunctie en informatie punt voor zorgverleners, die betrokken zijn bij de zorg
rondom de patiënt die een elektrofysiologisch onderzoek en/of ablatie moet
ondergaan
• Up-to-date houden van het EFO zorgpad
• Het verzorgen van scholing aan verpleegkundigen en andere zorg gerelateerde
disciplines rondom elektrofysiologisch onderzoek en/of ablatie
• Op de hoogte blijven en uitwisselen van ontwikkelingen op het gebied van de ICD en
elektrofysiologisch onderzoek en ablatie
• Goede samenwerking met patiënten belangenverenigingen en de industrie
• Het profileren van de werkgroep binnen Nederland
Bijeenkomsten
De werkgroep komt vier keer per jaar bijeen. Via e-mail en whatsapp-groep houden de
werkgroepleden elkaar tussentijds op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.
De subgroepen zijn onderverdeeld in de volgende aandachtgebieden:
• CarVasZ
• CNE / Scholing
• Cordiaal / redactieraad
• Landelijke ICD patiënten brochure
• ICD zorgpad
• EFO zorgpad
• Nieuwsbrief
• PR activiteiten
Resultaten
• Website is inhoudelijk up-to-date
• ICD zorgpad is actueel
• EFO zorgpad is up-to-date
• De nieuwsbrief is 2x uitgebracht
• PR activiteiten: eigen stand op CarVasZ
• Samenwerking Harteraad
• Samenwerking STIN, Stichting ICD dragers Nederland
• De film “leven met een ICD, verhalen uit de praktijk” is op YouTube geplaatst en er
zijn flyers gemaakt om deze film onder de aandacht te brengen
• CNE met werkgroep Hartevalidatie georganiseerd
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Samenstelling werkgroep per december 2018
De werkgroep had per december 2018 de volgende samenstelling:
Naam
Saskia Elshout

Functie in werkgroep
Voorzitter

Marja Verkerk

CNE

Anja Luijten

Penningmeester/CNE

Eefje Postelmans

congressen

Anita van de Ploeg

Website/
ICD-folder
S-ICD folder/
Congressen/PR

Resy Verheijen

Annette de Meijer

S-ICD folder/PR

Maria Brussen

lid

Sanne Betist

Cordiaal/Website/
ICD-folder
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Werkzaam als … / bij …
Verpleegkundig consulent ICD/
CCU-verpleegkundige VUmc
Amsterdam
ICD begeleider, coördinator
hartrevalidatie, UMC Utrecht
Cardiologie verpleegkundige/
ICD begeleider, Catharina
Ziekenhuis Eindhoven
ICD-verpleegkundige Amphia
ziekenhuis Breda
ICD-verpleegkundige NWZgroep Alkmaar
ICD-verpleegkundige St.
Antonius ziekenhuis
Nieuwegein
Cathlab/ICD verpleegkundige
Albert Schweitzer kliniek
Dordrecht
Cardiovasculair
verpleegkundige/ICD
verpleegkundige, Ziekenhuis
Rijnstate Arnhem
ICD-verpleegkundige, Erasmus
MC Rotterdam
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10. Werkgroep Interventiecardiologie
Doel van de werkgroep
De werkgroep heeft als doel een verbindende factor te zijn in het dynamische veld van
hedendaagse medische en technische ontwikkelingen, tevens tussen de medewerker en de
leidinggevenden. Daarnaast wil de werkgroep de positie van de beroepsgroep en de
professionaliteit zowel binnen de eigen organisatie als op landelijk niveau versterken.
Activiteiten
Algemeen
• De voorzitter(VZ) van de werkgroep participeert in het NVHVV-bestuur om de werkgroep
te vertegenwoordigen en de lijnen met het bestuur kort te houden
• De werkgroep vergadert 4 keer per jaar
• De werkgroep onderhoudt contact via de 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 en
Cordiaal
• De werkgroep organiseert parallelsessies voor interventieverpleegkundigen en HCKmedewerkers op het CarVasZ-congres
• De werkgroep levert voorzitters voor de genoemde sessies op het CarVasZ congres
• De werkgroep organiseert jaarlijks een Continuing Nursing Education (CNE) dag(deel)
voor de Interventiecardiologie i.s.m. de werkgroepen Acute Cardiale zorg en Vasculaire
Zorg.
• De werkgroep verzorgt artikelen in Cordiaal, geschreven door werkgroepleden of andere
auteurs uit het werkveld
• De werkgroep onderhoudt de webpagina van de werkgroep Congenitale cardiologie op
de NVHVV-website
Specifiek
• Het verder uitbouwen en onderhouden van de contacten van de NVHVV met de NVVC
• Het verder uitbouwen en onderhouden van de contacten met de SBHFL en NHV:
deelname van een van onze werkgroep leden aan de visitatiecommissie m.i.v. 2018.
Twee leden zijn hierin actief: Ank Adan (Amphia zkh.) en Danny Mulder (UMC Nijmegen)
• Het competentieprofiel voor medewerker Interventiecentra is herzien in 2017-2018
• Adressenboekje informatie van interventiecentra Nederland voor 2019 is voorbereid in
2018
De concrete activiteiten voor het jaar 2018
• Herzien competentieprofiel HCK-medewerker
• Informatie-boekje Interventiecentra Nederland
• CNE
• CarVasZ
Bijeenkomsten
De werkgroep Interventiecardiologie komt 4 – 5 x jaarlijks bij elkaar: locatie afwisselend
Erasmus MC Rotterdam en UMCU Utrecht.
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Samenstelling
Marjo de Ronde (voorzitter), afdeling Interventie Cardiologie: Erasmus MC Rotterdam
Ank Adan, interventiemedewerker HCK: Amphia Ziekenhuis Breda
Margje Vermeulen, verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische
aandoeningen HCK: UMCU Utrecht, tevens redactielid werkgroep Cordiaal
Karlijne Wetselaar, teamleider HCK: OLVG Amsterdam
Willeke Mensingh, interventie verpleegkundige HCK: UMCG Groningen
Danny Mulder, HCK verpleegkundige: Radboud Ziekenhuis UMC Nijmegen
Contact
Voor vragen en opmerkingen kan contact opgenomen worden met onze werkgroepleden.
Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste collegae om lid te worden van onze werkgroep. Heb
je interesse dan neem graag contact op met:
Marjo de Ronde
m.j.a.g.deronde@erasmusmc.nl
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11. Werkgroep Cardio Thoracale Chirurgie
Algemeen
De werkgroep heeft vier keer vergaderd en heeft verder voornamelijk via de mail contact
gehad. Er zijn 16 thoraxcentra in Nederland. In de werkgroep zitten leden vanuit
7 thoraxcentra. De werkgroep is goed op formatie.
Doel van de werkgroep
• Opzetten en vergroten van netwerkfunctie en informatiepunt voor thorax chirurgische
verpleegkundigen en andere belanghebbenden;
• Het volgen van de ontwikkelingen en verpleegkundige innovaties op het gebied van de
Cardio-thoracale chirurgie (CTC);
• Een aandeel leveren in de deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen die
werkzaam zijn binnen de thoraxchirurgie door het delen van kennis en vaardigheden ten
aanzien van de Cardio-thoracale chirurgische patiënten.
Bijeenkomsten
De werkgroep is dit jaar vier keer bij elkaar gekomen waarvan drie keer in het St. Antonius
Ziekenhuis en één in de Isala Klinieken in Zwolle. De vergaderingen zijn goed bezocht. De
nadruk is gelegd op een goede samenstelling van de werkgroep. Tevens zijn een aantal
thema’s besproken, onder andere:
• Updaten van de website;
• Cordiaal: deelname vanuit de werkgroep in de redactie raad en het aanleveren van
artikelen;
• Intentieverklaring met Nederlandse Vereniging van Thoraxchirurgie.
Daarnaast is de focus voornamelijk geweest op het organiseren van scholingen zoals
CarVasZ en de CNE dag.
Resultaten
• De werkgroep heeft dit jaar verschillende bijdragen geleverd aan het CarVasZ congres;
• Organiseren van de CNE dag voor Cardio-thoracale Chirurgie verpleegkundigen.
Samenstelling werkgroep per december 2018
De werkgroep had per december 2018 de volgende samenstelling:
Naam
Mirjam Kamphorst
Melissa Mookhoek
Martin Zwaard
Joyce Loete
Anne Sophie Landwaart
Guus Wijfjes
Stefanie van Oostrum
Tom van Dijk
Michelle Koeman
Patricia Valdesmahdi Mooibroek

NVHVV jaarverslag 2018

Functie in werkgroep
Werkzaam als … / bij …
Secretaris/congrescommissie Verpleegkundig Radboud MC
Senior verpleegkundige HAGA
Senior verpleegkundige Erasmus
CCTC verpleegkundige St
Antonius Ziekenhuis
CCTC verpleegkundige St
Antonius Ziekenhuis
Voorzitter
Verpleegkundig Afdelingshoofd St.
Antonius Ziekenhuis
Verpleegkundige Cardio-thoracale
chirurgie AMC Amsterdam
Verpleegkundige Isala Zwolle
Senior verpleegkundige OLVG
Amsterdam
Senior verpleegkundige AMC
Amsterdam
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12. Werkgroep Vasculaire Zorg
Algemeen
Het jaar 2018 was een jaar waarin een aantal werkgroepleden afscheid namen en er één
nieuw werkgroeplid toetrad. Ook vond er een wissel van voorzitter plaats. Er werd een
bijeenkomst van CCNAP (inmiddels ACNAP) bijgewoond. Ook dit jaar is het de werkgroep
gelukt om een bijdrage te leveren aan belangrijke ontwikkelingen binnen de vasculaire zorg.
Doel van de werkgroep
De werkgroep heeft als doel het verbinden van vasculaire zorg in Nederland door:
• Een netwerk te bieden aan vasculair verpleegkundigen;
• Een bijdrage te leveren aan deskundigheidsbevordering voor vasculair verpleegkundigen
middels nascholing en de werkveldcommissie van de post-HBO opleiding te Utrecht;
• Een bijdrage leveren aan het verspreiden van nationale en internationale ontwikkelingen
op het gebied van vasculaire zorg (o.a. CarVasZ) en het inbedden van deze
ontwikkelingen in landelijke richtlijnen (o.a. de multidisciplinaire richtlijn CVRM en
bijbehorende addenda);
• Professionalisering van de beroepsgroep;
• CNE Vallen en weer opstaan: Syncope nader bekeken (samen met werkgroepen
hartfalen en atriumfibrilleren), 20 maart 2018 (Alice Berends en Anke Hendriks);
• CNE Vaten onder druk (samen met de werkgroepen acute cardiale zorg en interventie
cardiologie, 18 september 2018 (Corien Flint en Esther de Haan);
Bijeenkomsten
De werkgroep is in 2018 vier keer samen gekomen, waarvan de vergadering twee keer
plaatsvond aansluitend aan een CNE.
Resultaten
• CNE-VZ Organisatie van twee CNE’s (Vallen en weer opstaan – Syncope nader
bekeken, Vaten onder druk.) Beide CNE’s werden goed gewaardeerd door de
deelnemers;
• CarVasZ De werkgroep heeft actief deelgenomen aan de congrescommissie. Als
werkgroep hebben we twee sessies op CarVasZ gevuld;
• Werkveldcommissie post-HBO Gesprekspartner in de werkveldcommissie van de
opleiding voor hart- en vaatverpleegkundigen, Hogeschool Utrecht;
• Cordiaal Een werkgroeplid participeert in de redactieraad van Cordiaal. De werkgroep
heeft in 2018 twee artikelen aangeleverd;
• Ontwikkeling multidisciplinaire richtlijn CardioVasculair RisicoManagement Een
werkgroeplid neemt deel aan de richtlijncommissie;
• NVF Er is toenadering gezocht met de Nederlands Vasculair Forum met als doel het
komen tot een intentieverklaring tussen beide partijen.
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Samenstelling werkgroep per december 2018
De werkgroep had per december 2018 de volgende samenstelling:
Naam
Hanneke Evertse

Functie in werkgroep
Redactielid Cordiaal

Corien Flint

Werkveldcommissie HU
CNE najaar
Linking pin eerste lijn t.b.v. POH
betrekken bij scholingen
Voorzitter
CNE najaar
Secretaris
CNE voorjaar
Congrescommissie/CarVasZ
Afgevaardigde multidisciplinaire
richtlijn CVRM

Grietje van der Gaast
Esther de Haan
Anke Hendriks
Yvette Henstra
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Werkzaam als … / bij …
VS Vaatchirurgie, Ziekenhuis
Rivierenland, Tiel
VS Vasculaire Zorg, UMC Utrecht
Praktijk Verpleegkundige
VS hart- en vaatcentrum, UMC
Utrecht
VS Vasculaire Zorg, Radboud
UMC, Nijmegen
VS Vasculaire Zorg, OLVG,
Amsterdam
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13. Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek
Algemeen
In de werkgroep hebben verpleegkundigen met sterke affiniteit met wetenschappelijk
onderzoek zitting. De leden doen onderzoek of coördineren wetenschappelijk onderzoek
binnen de cardiologie. De werkgroep wil binnen de beroepsgroep het lezen en toepassen
van wetenschappelijk onderzoek stimuleren.
Doel van de werkgroep
De werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek stelt zich ten doel de wetenschappelijke
onderbouwing van de verpleegkundige zorg aan patiënten met hart- en vaatziekten te
bevorderen. Dit beoogt zij te doen met een bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing
van het verpleegkundig handelen, door het stimuleren van verpleegkundig onderzoek op het
gebied van hart- en vaatziekten en door de afstand tussen praktijk en onderzoek te
verkleinen.
Bijeenkomsten
5 keer per jaar, via Skype en in Vredenburg, Utrecht.
Resultaten
• Twee sessies op CarVasZ 23 november 2018:
o I.s.m. Werkgroep Hartrevalidatie verzorgen van sessie: “Het roer om:
leefstijlprogramma’s en Response-2.” door M. Snaterse
o Zelfstandig verzorgen van sessie met een presentatie: “Hart/d werken in onderzoek”
door John de Heide en presentatie van de vijf beste abstracts.
•

CNE i.s.m. expertgroep Verpleegkundig Specialisten 27 maart 2019: “Hoe maak ik een
wetenschappelijke poster?” Geannuleerd i.v.m. te weinig deelnemers.

•

Aanleveren van artikelen in Cordiaal:
o Rubriek Openhartig: John de Heide, verpleegkundig specialist elektrofysiologie en
interventiecardiologie (nr 2)
o Rubriek Hartopleidingen: Marjolein Snaterse, “Master Critical Care” (nr 3)
o Marjolein Snaterse: “Verslag van de Response-2 studie” (nr 4)
o Rubriek Openhartig; Marjolein Snaterse, docent en promovendus bij Hogeschool van
Amsterdam (nr 4)
o Lucas van Loenen, Leontine Wentrup, Martijn Huisman, Hans Ket, Irene Jongerden:
CAT “Het gebruik van ECG-elektroden bij patiënten van wie het hartritme bewaakt
wordt. Verminderen of voorkomen van huidklachten” (nr 5)
o Lennert Breedveld (Rubriek Hartlopend) : “Anterolateraal vs. anterior-posterior tijdens
elektrocardioversie”
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Samenstelling werkgroep per december 2018
De werkgroep had per december 2018 de volgende samenstelling:
Naam
Marjolein Snaterse

Functie in werkgroep
Voorzitter

Ingrid Schiks

Secretaris

Mattie Lenzen

Past-voorzitter

Ellen van ‘t Verlaat

Congrescommissie

Marije de Lange

Redactieraad Cordiaal

John de Heide
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Werkzaam als … / bij …
Docent / Onderzoeker Verpleegkunde,
Hogeschool van Amsterdam
Verpleegkundige / Casemanager TAVI
afdeling Cardiologie, RadboudUMC,
Nijmegen
Wetenschappelijk Onderzoeker Cardiologie,
Erasmus MC Rotterdam
tot 1 februari 2019.
Research Coördinator Sophia
Kinderziekenhuis, Erasmus MC Rotterdam.
tot 1 februari 2018.
Verpleegkundig specialist Thorax Chirurgie/
Cardiologie St. Antonius ziekenhuis
Docent Verpleegkunde Hogeschool van
Amsterdam
Verpleegkundig specialist-promovendus
elektrofysiologie Erasmus MC Rotterdam
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