
Welkom bij de 

Algemene Ledenvergadering NVHVV

16 juni 2021



Opening en agenda
1. Opening en presentielijst

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen

4. Vaststellen notulen ALV d.d. 16 september 2020

5. Presentatie Jaarrapport NVHVV 2020-2021

6. Vaststellen Jaarrapport NVHVV 2020-2021

Korte pauze

7. Toelichten samenwerking DCVA

8. Vaststellen Jaarrekening 2020 en decharge bestuur 2020

9. Vaststellen Begroting 2021

10. Bespreken en vaststellen Notitie Aanpassing statuten

11. Bestuurlijke wisselingen

12. Rondvraag en sluiting



Concept notulen ALV d.d. 16-9-2020



Jaarrapport 2020-2021

Ter toelichting

• Inhoudelijk verslag: Terugblik 2020 en Plannen 2021

• Jaarverslagen Werkgroepen



Terugblik

• Realiseren van digitale scholingen

• Gewerkt aan onze missie

• Aanstelling Cross als congresbedrijf

• Beroepscompetentieprofielen

• Nieuwe vicevoorzitter aangesteld



Jaarverslag 2020
Activiteiten

• Ledenaantal 1435 per 31-12-2020

1587 per 31-12-2019

1575 per 31-12-2018

1646 per 31-12-2017

1685 per 31-12-2016

1612 per 31-12-2015

1579 per 31-12-2014

1504 per 31-12-2013

• 97 instellingsabonnementen

• Kwaliteitsregister 294 per 31-12-2020

333 per 31-12-2019

335 per 31-12-2018

339 per 31-12-2017

325 per 31-12-2016

323 per 31-12-2015

295 per 31-12-2014

256 per 31-12-2013



Jaarverslag 2020
Activiteiten

Scholing

Door de Corona pandemie heeft de NVHVV in 2020 twee CNE’s
kunnen uitvoeren. De onderwerpen waren: “Welke route volgt 
de acute interventie patiënt als de weg versperd is?” van de 
werkgroep Interventiecardiologie en Acute Cardiale Zorg en 
“Capita Selecta Vasculair” van de werkgroep Vasculaire Zorg.

In 2021 hebben de eerste CNE’s in het voorjaar digitaal 
plaatsgevonden. In het najaar wordt dit per CNE bekeken.

Ook hebben wij moeten besluiten CarVasZ 2020 niet door te 
laten gaan. Voor 2021 staat CarVasZ nu gepland op 19 
november. Het thema is ‘Hart voor de zorg, zorg voor het Hart’



Jaarverslag 2020 / Jaarplan 2021
Activiteiten

• Samenwerking met derden

– NU‘91

– NVVC

• Nationale contacten

– Naast NU’91 en NVVC, de Hartstichting, Harteraad, 

Alliantie Nederland Rookvrij, CZO, DCVA, SBO, 

NVF, NVT, V&VN, Zinnige Zorg

• Internationale contacten

– ACNAP



Plannen 2021

• CarVasZ

• CNE’s

• Competentieprofielen

• Ledendag moet fysiek plaatsvinden, vandaar verschoven 
naar 2022, nog geen datum vastgelegd



Jaarrapporten 2020-2021 
Werkgroepen



Gerealiseerde doelen / activiteiten 2020
Werkgroep Acute Cardiale Zorg

• Mede organisatie voor het symposium CarVasZ, heeft in 2020 niet 
plaatsgevonden

• Mede organisatie voor Venticare, heeft in 2020 niet plaatsgevonden

• CNE in samenwerking met de interventiecardiologie, begin 2020, positieve 
eind beoordeling gehad. 

• CZO: deelgenomen aan diverse vergadering wat betreft CZO flexlevel (nieuwe 
opleidingstelsel met EPA’s) Geen fysieke audits in 2020, wel veel erkenningen.

• Bijgedragen aan Cordiaal

• Beroepscompetentie profiel Cardiac care verpleegkundige is aangeboden aan 
de stakeholders ter beoordeling. 

• Er zijn een nieuw leden aan de werkgroep toegevoegd: Anika Schalwijk, 
Mariette ten Hag en Lian Dievelaar. Rudy Flipkens, Laura van Vliet en Leontien 
Wentrup hebben deze groep verlaten. Wij danken hen, namens de werkgroep 
en vereniging voor hun enthousiaste inzet! Werkgroep is nog op zoek naar 
nieuwe leden. 

• Deelname aan de werkgroep “ Leidraad van zorg rondom cardiale 
ziektebeelden.” 



Speerpunten Jaarplan 2021
Werkgroep Acute Cardiale Zorg

• Beroepscompententieprofiel CCU/EHH afronden
• CNE in samenwerking met de werkgroep Hartrevalidatie op 21 

september 2021
• Bij dragen aan CarVasZ 2021 
• Bij dragen aan Venticare 2021, heeft online plaatsgevonden
• Bijdragen aan verschillende werkgroepen wat betreft acute 

cardiale zorg, zoals leidraad rondom de acute cardiale patient
• Bijdragen aan CZO, zoals de EPA’s en audits 
• Bijdrage Cordiaal door het aanleveren van gerichte inhoudelijke 

input
• Werven nieuwe leden voor de werkgroep acute cardiale zorg



Gerealiseerde doelen /
activiteiten 2020

Werkgroep Atriumfibrilleren
Bijdrage artikelen cordiaal

CNE en Carvasz niet doorgegaan

Werkgroep is op formatie

Een live vergadering rest via zoom



Speerpunten Jaarplan 2021
Werkgroep Atriumfibrilleren

• Zorgpad actualiseren

• Bijdrage aan de CNE, Carvasz en de Cordiaal

• Screening slaapapneu



Gerealiseerde doelen Jaarplan 2020 
Werkgroep CTC

Scholing, geannuleerd vanwege COVID

• Organiseren van de jaarlijkse CNE uitvoer 20 september’21.

• Actieve bijdrage geleverd voor de congrescommissie ( CARVASZ).

Overig

• Website NVHVV geüpdatet met de nieuwste bevindingen van de 
werkgroep

• Uitwerking van het beroepscompetentieprofiel van de CCTC 
verpleegkundige



Speerpunten Jaarplan 2021 Werkgroep CTC
Netwerk CTC

• Afvaardiging van zoveel mogelijk Thoraxcentra.

• Netwerk uitbreiden en contacten onderhouden met Thoraxcentra in Nederland

• Jaargesprek met Nederlandse Vereniging van Thoraxchirurgie.

Scholing

• Vorm geven van landelijk CTC Kennis -centrum.

• Participeren in Congrescommissie

• Organiseren van nascholing (CNE)

Innovatie

• Verzorgen van artikel(en) voor het Tijdschrift Cordiaal

• Participeren in redactieraad Tijdschrift Cordiaal

• Uitwerken beroepsdeelprofiel CTC Verpleegkundige (CZO)



Gerealiseerde doelen /
activiteiten 2020

Werkgroep Congenitale Cardiologie
• Werkgroepleden: 4 kinder/jeugd  en  6 volwassen 

cardiologie/cardiochirurgie uit Groningen, Utrecht, 
Nijmegen, Leiden, Rotterdam en Amsterdam en Gent 
(contact)

• Casusbespreking/klinische les tijdens 
werkgroepvergadering

• CNE is niet doorgegaan
• Carvasz, is niet doorgegaan
• Jaarlijkse scholing voor de post HBO cursus hart 

en vaatverpleegkundige: 2 uur, 4 toetsvragen
• Cordiaal, 9 artikelen van en via de werkgroep
• Website geupdate



Speerpunten Jaarplan 2021
Werkgroep Congenitale Cardiologie

• Profilering van de werkgroep in Nederland onder andere door 
CARVASZ en Cordiaal.

• Dagprogramma (sessies) voor kinder/congenitaal verpleegkundigen 
op CARVASZ congres: HLHS, kinderreanimatie, zorg rondom aorta

• Het leveren van voorzitters voor de sessies op het Carvasz congres.
• Organiseren van een Continue Nursing Education (CNE) dag(deel) 

voor kindercardiologie/ thoraxchirurgie en congenitale cardiologie 
verpleegkundigen 3 juni 2021: Hart in (re)actie

• Jaarlijkse scholing voor de post HBO cursus hart 
en vaatverpleegkundige: 2 uur, 4 toetsvragen

• Verzorgen van artikelen in Cordiaal, geschreven door werkgroep 
leden of andere auteurs uit het werkveld

• Het onderhouden van de webpagina op de NVHVV website.



Eventueel foto werkgroep



Speerpunten Jaarplan 2021
Congrescommissie

• CarVasZ 19 november 2021 

Thema: ’Hart voor de zorg, zorg voor het Hart’

• Netwerken

• Deskundigheidsbevordering



Gerealiseerde doelen /
activiteiten 2020

Werkgroep Cordiaal

• 5 nummers Cordiaal uitgebracht

• Voltallige redactie gerealiseerd

• Invulling functie hoofdredacteur in 2021

• Redactie en redactieraadvergaderingen via 
TEAMS volgens planning.



Speerpunten Jaarplan 2021
Werkgroep Cordiaal

• Opnieuw 5 nummers van Cordiaal 
uitbrengen.

• Streven naar behoud van voltallige redactie.

• Goede en productieve samenwerking met 
redactieraad.

• Nieuwe hoofdredacteur eind 2021?



Gerealiseerde doelen /activiteiten 2020
Werkgroep hartfalen

2020 was een jaar met tegenslagen.
Een aantal werkgroep leden zijn om verschillende reden 

gestopt, de voorzitter is bijna het gehele jaar afwezig 
geweest en de CNE werd uitgesteld ivm COVID-19.

Tevens is het niet gelukt om te voldoen aan het aanleveren 
van voldoende artikelen aan cordiaal.

Al met al met al heeft een groot deel van de activiteiten 
stilgelegen, inclusief de overlegmomenten.

Eind 2020 is voorzichtig de draad weer opgepakt en is een 
vacature geplaatst voor nieuwe werkgroepleden.

Inmiddels hebben zich 3 enthousiaste mensen aangemeld.
We zijn dan ook van plan een goede doorstart te maken in 

2021.



Speerpunten Jaarplan 2021
Werkgroep Hartfalen

• Versterken van de werkgroep en aanstellen
nieuwe voorzitter

• Afronden  richtlijn organisatie intramurale 
hartfalenzorg.

• 21-9-2021 organisatie CNE Hartfalen – ICD 

• 24-9-2020 mede organisatie nationale 
hartfalendag

• 19-11-2021 CARVASZ

• Artikelen cordiaal, onderwerpen nader te bepalen



Gerealiseerde doelen / activiteiten 
2020 

Werkgroep Hartrevalidatie
• Deelnemen aan de werkgroep Herziening 

Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie

• Consortium ”We all Benefit”

• Nieuwe werkgroep leden aangetrokken en 
ingewerkt



Eventueel foto werkgroep



Gerealiseerde doelen /
activiteiten 2020
Werkgroep ICD

* Afronden  digitale S-ICD folder.

* Nieuwe leden erbij.



Speerpunten Jaarplan 2021
Werkgroep ICD

• Afronden digitale  S-ICD folder is klaar

• Organisatie CNE

• Werven nieuwe Leden.



Eventueel foto werkgroep



Gerealiseerde doelen /
activiteiten 2020

Werkgroep Interventiecardiologie

• Informatie boekje Nederlandse 
Interventiecardiologie centra

• Voorbereidingen programma CarVasZ

• Auteurs (Ank en Marjo) BCP Medewerker 
Hartcatheterisatie Diagnostisch i.s.m. VZ 
NHV

• Deelname NHV Normen document Kwaliteit 
Hartfunctie onderzoek



Speerpunten Jaarplan 2021
Werkgroep Interventiecardiologie

• Samenstellen nieuw format Informatie 
boekje Interventie centra Nederland

• Evt. nieuwe werving kandidaten voor 
visitatie (NHV en NVHVV)

• Aanbieden i.s.m. NHV Diagnostisch profiel 
HCK aan het CZO als addendum aan BCP 
medewerker Interventiecardiologie

• Update van draaiboek 2020-2021



Gerealiseerde doelen /
activiteiten 2020

Werkgroep VZ

• Aanvulling werkgroepleden

• Scholing : 1 CNE

• Cordiaal

• Aanhalen samenwerking NVF (Nederlands 
Vasculair Forum)

• Contacten onderhouden post HBO hart- en 
vaatverpleegkundigen



Speerpunten Jaarplan 2021
Werkgroep VZ

• Aanvulling en behouden werkgroepleden

• Scholing (CNE’s, CarVasZ, Cordiaal)

• Onderhouden samenwerking NVF 
(Nederlands Vasculair Forum)

• Formaliseren samenwerking NVIVG 
(Nederlandse Vereniging van Internisten 
Vasculaire Geneeskunde)



Gerealiseerde doelen /
activiteiten 2020
Werkgroep WO

• Publiceren van artikelen in Cordiaal

• Voortzetten van werkgroep vergaderingen 
online om elkaar te updaten, werkgroep 
leden behouden en geworven. 



Speerpunten Jaarplan 2021
Werkgroep WO

• CNE: bijdragen aan de wetenschappelijke 
onderbouwing van verpleegkundig 
handelen van de hart-vaat verpleegkundige

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

• Publiceren van min. 2 artikelen in Cordiaal

• Denken met initiatieven of verzoeken van 
externen op het gebied van H-V zorg 
onderzoek waar de vpk een rol in heeft 



Foto werkgroep WO (2021)



Jaarrapport 2020-2021

Ter vaststelling

Besproken en vastgesteld in de 
bestuursvergadering van 10 maart 2021
en in concept geplaatst op de website.



Jaarrekening 2020* 
en decharge bestuur

Marja Nierop, penningmeester

* op te vragen via secretariaat@nvhvv.nl



Kascommissie en decharge bestuur

• De Kascommissie, bestaande uit de leden Koen van der Meer en 
André de Wit, heeft op 16 april 2021 het financieel verslag in de 
vorm van staat van baten en lasten 2020 van de NVHVV 
gecontroleerd en akkoord bevonden.

• Als de ledenvergadering ook instemt met het gevoerde bestuur, kan 
decharge aan het bestuur worden verleend over de periode 
1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.



Begroting 2021*
Ter vaststelling

Besproken in de bestuursvergadering 

van 9 december 2020 en

te bespreken in de ALV van 16 juni 2021

Marja Nierop, penningmeester

* op te vragen via secretariaat@nvhvv.nl



Notitie 
Aanpassing statuten NVHVV

Ter vaststelling



Bestuurlijke wisselingen
Aftredende bestuursleden

• Gerlinde Mulder, voorzitter (per 1-1-2022)

• Jessica Heimen, vicevoorzitter (per 1-1-2022)

• Grietje van der Gaast, voorzitter werkgroep Vasculaire Zorg 

(per 1-9-2021)

• Marlies Niesing, voorzitter werkgroep Hartfalen 

(per 1-1-2022)

Kiesbaar

• Gerlinde Mulder, past-chair (per 1-1-2022)

• Jessica Heimen, voorzitter (per 1-1-2022)

• Irene van der Ploeg, voorzitter werkgroep Vasculaire Zorg

(per 1-9-2021)

Vacant

• Hoofdredacteur Cordiaal



Rondvraag en sluiting


