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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarrapport 2021-2022 van de Nederlandse Vereniging voor Hart- en 
Vaatverpleegkundigen (NVHVV). Met plezier bied ik u dit jaarrapport aan. 
 
Tijdens de Algemene ledenvergadering op 15 juni 2022 zal het concept jaarrapport met de leden 
worden besproken. De leden worden in de gelegenheid gesteld het rapport vooraf door te nemen en 
hun reacties door te sturen. De ontvangen reacties worden, indien van toepassing, in het concept 
jaarrapport verwerkt, waarna het vastgesteld kan worden door de leden. 
 
Door de coronapandemie hebben er weinig tot geen activiteiten plaatsgevonden in 2021. Enkele  
CNE’s (Continuing Nursing Education) in het voorjaar konden digitaal doorgang vinden. In het najaar 
hebben we nog twee fysieke CNE’s mogen organiseren. 
 
De werkgroepen hebben achter de schermen (digitaal) met elkaar doorgewerkt. Het bestuur bedankt 
deze vrijwilligers hartelijk voor hun enthousiaste maar vooral ook professionele inzet. Zij vormen de 
pijlers van onze vereniging waar wij bijzonder trots op zijn.  
 
In dit jaarrapport beschrijven de werkgroepen hoe ze invulling geven aan de taak om zorg te dragen 
voor een excellente en veilige cardiovasculaire patiëntenzorg. Door middel van onze scholingen en 
andere activiteiten wil de vereniging uiting geven aan de missie: ‘Iedere hart- en 
vaatverpleegkundige competent’.  
 
Komend jaar hopen wij weer scholingsdagen (CNE’s) te organiseren, indien mogelijk fysiek, mocht dit 
niet het geval zijn, dan gaan wij verder met het digitaal aanbieden van scholingen.  
 
Helaas hebben wij wederom CarVasZ 2021 moeten annuleren. Wij hopen dan ook dat CarVasZ, hét 
congres voor de cardiovasculaire zorg, in 2022 doorgang kan vinden en wel op 18 november 2022. 
Het thema is: ‘Hart voor de zorg, zorg voor het hart’.  
 
Gerlinde Mulder 
Voorzitter NVHVV 
November 2021 
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1 Bestuurlijke zaken 

1.1 Verenigingsstructuur  
In onderstaand organigram wordt de verenigingsstructuur weergegeven.  
  

Adviseurs 
 
NVHVV leden, bijv. oud-actieve 
leden 
Externe in te huren adviseurs, 
bijv. juridisch / financieel 
advies  
 
Aandachtsvelders 
 
NVHVV-leden of werkgroep-
leden 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 

Werkgroepen 
 
- Acute Cardiale Zorg 
- Atriumfibrilleren  
- Cardio Thoracale Chirurgie 
- Congenitale Cardiologie 
- Hartfalen 
- Hartrevalidatie 
- ICD-begeleiding & 
 Elektrofysiologie 
- Interventiecardiologie 
- Vasculaire Zorg 
- Wetenschappelijk Onderzoek 
 
Elke werkgroep heeft een 
voorzitter. Gemiddeld aantal 
actieve leden per werkgroep is 
7. Vergaderfrequentie is ± 4 
keer per jaar. 
 
Accreditatiecommissie 
 
De accreditatiecommissie 
bestaat uit drie leden die de 
accreditatie-aanvragen die 
binnenkomen bij het NVHVV 
Kwaliteitsregister, beoordelen. 

Cordiaal 
 
Redactie: 7 personen, 
waaronder 1 hoofdredacteur 
 
Uit elke werkgroep zit een 
vertegenwoordiger in de 
Redactieraad. 
 
Vergaderfrequentie 
Redactie: 5 x per jaar 
 
Vergaderfrequentie 
Redactieraad: 2x per jaar 

Communicatie 
 
Redactie 
Dagelijks Bestuur 
 
 
NVHVV-bureau 
 
Het verenigings-bureau 
bestaat uit: 
- verenigings-

secretariaat 
- financiële 

administratie 
- ledenadministratie 
- beheer kwaliteits-

register 
- beheer website 
- organisatie CNE’s 
- postadres 

Congressen 
 
Uit elke werkgroep zit een 
vertegenwoordiger in de 
Congrescommissie met 1 of 
2 neutrale voorzitter(s). 
 
Vergaderfrequentie is ca. 6x 
per jaar of meer afhankelijk 
van behoefte 
 

Externe partijen 
 
Cross Media Nederland 
DCVA 
Haanskorf Eindredactie 
Nederlandse Hartstichting 
Harteraad 
Hogeschool van Utrecht 
Jisther Office Support 
NU’91 / SBO 
NVVC 
NVF 
NVT 
Polder Knowledge 
Xaurum (PE-Online) 
Stichting Venticare 
Zinnige Zorg 

Algemene Ledenvergadering (ALV), 1 keer per jaar 

 

Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) 
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1.2 Samenstelling bestuur per 1-1-2022 
Mevrouw J. Heimen voorzitter / lid dagelijks bestuur 
Vacant vicevoorzitter / lid dagelijks bestuur 
Mevrouw G. Mulder past-chair / lid dagelijks bestuur 
Mevrouw M. Nierop penningmeester / lid dagelijks bestuur 
Mevrouw A. van Dorst bestuurslid / voorzitter werkgroep Acute Cardiale Zorg 
Mevrouw A. Kolkman bestuurslid / voorzitter werkgroep Atriumfibrilleren 
De heer G. Wijfjes bestuurslid / voorzitter werkgroep Cardio Thoracale Chirurgie 
De heer C. van Lent bestuurslid / voorzitter werkgroep Congenitale Cardiologie 
Mevrouw M. Brummel bestuurslid / duovoorzitter Congrescommissie 
Mevrouw A. Brunsveld bestuurslid / duovoorzitter Congrescommissie 
De heer W. Janssen bestuurslid / hoofdredacteur en voorzitter Redactie Cordiaal en Redactieraad 
Mevrouw M. Niesing bestuurslid / voorzitter werkgroep Hartfalen 
Mevrouw K. Verhoeven bestuurslid / voorzitter werkgroep Hartrevalidatie 
Mevrouw R. Verheijen bestuurslid / voorzitter werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie 
Mevrouw M. de Ronde bestuurslid / voorzitter werkgroep Interventiecardiologie 
Mevrouw I. van der Ploeg bestuurslid / voorzitter werkgroep Vasculaire Zorg 
Mevrouw M. Snaterse bestuurslid / voorzitter werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek 
 
Afgetreden bestuursleden 2021 
Mevrouw G. van der Gaast bestuurslid / voorzitter werkgroep Vasculaire Zorg 
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1.3 De missie en visie van de NVHVV 
De NVHVV is de verpleegkundige beroepsgroep die zich richt op verpleegkundigen en verpleegkundig 
specialisten die werkzaam zijn binnen de preventieve, acute, chronische en electieve cardiovasculaire 
zorg. De missie van de NVHVV is:  

“Iedere hart- en vaatverpleegkundige competent” 
 
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 cardiovasculaire verpleegkundigen in staat stellen hun professie in de cardiovasculaire zorg op 
excellente wijze aan hun patiënten aan te bieden en hun deskundigheid hierin te borgen. 
 
De NVHVV tracht dit doel te bereiken door onder meer: 

• het bevorderen van de kennis en kunde van de leden door het organiseren van symposia en 
na- en bijscholingen over aspecten en ontwikkelingen van de cardiovasculaire zorg, 
publicaties in vakbladen en/of het periodiek van de vereniging, het stimuleren van 
congresbezoeken in binnen- en buitenland en het verstrekken van informatie; 

• het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening aan hart- en vaatpatiënten; 

• het vaststellen van kwaliteits- en opleidingseisen; 

• het onderzoeken van mogelijkheden voor het vaststellen van nadere specialisaties op het 
gebied van de cardiovasculaire zorg; 

• het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek; 

• het op grond van de wettelijke regels aanhouden van een register voor de inschrijving van 
degenen die voldoen aan de door de wet en de vereniging ter zake gestelde eisen voor het 
zijn van specialist op het gebied van de cardiovasculaire zorg. 

 
Deze doelstellingen streeft de NVHVV na door middel van de in dit Jaarrapport beschreven 
activiteiten. 
 
Het ledenaantal per 31-12-2021 is 1358. Het ledenaantal daalt hiermee; dit heeft te maken met het 
feit dat de veel CNE’s en CarVasZ in 2021 niet zijn doorgegaan in verband met het Covid-19 virus. In 
combinatie met scholingen en CarVasZ melden zich gemiddeld per jaar 125 nieuwe leden aan. 
Daarnaast heeft de NVHVV nog 97 instellingsabonnementen. 
 

1.4 Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Een keer per jaar vindt er een ALV plaats, deze vergadering kan bijgewoond worden door de leden. 
Op 16 juni 2021 heeft de ALV plaatsgevonden. 
 
Agendapunt op de komende vergadering in juni 2022 is het toelichten en vaststellen van het 
Jaarrapport 2021-2022. In het Jaarrapport wordt teruggekeken naar het afgelopen jaar en tevens 
vooruitgekeken naar 2022. Dit Jaarrapport wordt tijdig vooraf ter beschikking gesteld aan de leden 
als concept op de website. Vragen en reacties van de leden worden meegenomen in de definitieve 
versie ter vaststelling. De vereniging wil op deze wijze delen met haar leden wat zij bereikt heeft en 
tevens haar plannen bij de leden kenbaar maken en hiervoor draagvlak creëren. 
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1.5 Financieel beleid 
De NVHVV is een financieel gezonde beroepsvereniging. Voor de financiën streeft de NVHVV er naar 
inkomsten te werven door o.a.:  

• subsidies te verkrijgen bij andere organisaties; 

• partnerships aan te gaan met andere organisaties die gelieerd zijn aan de cardiovasculaire 
zorg; 

• sponsorgelden te verwerven; 

• advertentiegelden (Cordiaal en website) te verwerven. 
 

1.6 Ledenwerving 
Het bestuur streeft naar een groei van 10% van het aantal leden in 2025 ten opzichte van 2019 (zie 
meerjarenbeleidsplan 2020-2025). De vereniging zal daartoe in 2022 wederom proactief leden 
werven tijdens congressen, na- en bijscholingen en andere bijeenkomsten, maar ook via Cordiaal, de 
website en Sociale Media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter.  
 

1.7 Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 
Om een toekomstbestendige vereniging te zijn heeft het bestuur in 2019 het meerjarenbeleidsplan 
2020 - 2025 opgesteld. Het beleidsplan is te vinden op www.nvhvv.nl/over. Helaas heeft de realiteit 
rondom Covid-19 ons de laatste twee jaar ingehaald en hebben wij onvoldoende tijd kunnen 
besteden aan de beschreven doelen. De doelen blijven echter van toepassing, vandaar dat het 
beleidsplan nog steeds ingezet wordt bij het bepalen van de koers van de vereniging. 
 

1.8 Communicatie 
Hieronder wordt beschreven op welke wijze de NVHVV communiceert met haar leden.  

1.8.1 Sociale Media 
Om meer te verbinden met haar achterban wordt er meer ingezet op communicatie via Sociale 
Media. In 2022 zal dit verder worden uitgerold. Ook andere Sociale media mogelijkheden worden 
bekeken om alle doelgroepen van de NVHVV te kunnen bedienen en te bereiken (website, Instagram, 
LinkedIn, etc.). 
 
De NVHVV beschikt al over een Facebookpagina waarop regelmatig wetenswaardigheden met 
betrekking tot de NVHVV en de cardiovasculaire zorg wordt gedeeld met haar leden. 

1.8.2 Website 
In 2019 is de website van de NVHVV geactualiseerd. Het beheer van de website wordt ook in 2022 
weer ondergebracht bij het NVHVV-bureau. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website 
wordt gedragen door het Dagelijks Bestuur en de bestuursleden. Op deze manier worden 
verantwoordelijkheden en activiteiten verdeeld en is de verwachting dat de website als medium 
meer gebruikt gaat worden. 

1.8.3 Nieuwsbrief 
Tweemaandelijks wordt er een nieuwsbrief verspreid. In de nieuwsbrief staat actuele en relevante 
informatie. In 2022 zal bekeken worden of het format van de nieuwsbrief aangepast moet worden 
om beter aan te sluiten bij de behoeften van de leden. 
  

http://www.nvhvv.nl/over
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1.9 Externe Nationale partijen 
De NVHVV ziet zowel strategische als praktische voordelen in een structurele samenwerking met 
andere beroepsorganisaties van verpleegkundigen en verwante medisch specialisten, alsmede met 
organisaties, die actief zijn in, dan wel gelieerd zijn aan de cardio vasculaire zorg. De NVHVV streeft 
er naar optimaal zichtbaar te zijn binnen diverse samenwerkingsverbanden, zodat de inbreng van 
haar leden is gewaarborgd en de resultaten van de samenwerking zichtbaar zijn. Het bestuur is van 
mening dat de vereniging onverminderd bijdragen kan leveren aan derden. 

1.9.1 NVVC 
De NVHVV en NVVC (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie) zijn vanaf 2013 een 
samenwerkingsverband aangegaan met als doel de cardiovasculaire zorg te optimaliseren en 
efficiënt gebruik te maken van elkaars expertise en middelen. Beide organisaties zullen als 
zelfstandige organisaties blijven bestaan en zullen afstemming zoeken op onderwerpen als 
congressen, scholing en nascholing, lidmaatschapsvoordelen van leden bij een combilidmaatschap, 
delen van informatie uit het eigen netwerk, etc. Op bestuurlijk niveau vergaderen beide partijen 1 à 2 
keer per jaar. 

1.9.2 NVT  
De NVHVV en de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) hebben in 2016 de intentie 
uitgesproken tot samenwerking en hebben op 8 oktober 2018 deze intentie vastgelegd door 
ondertekening van een intentieverklaring. Op bestuurlijk niveau zullen partijen 1x per jaar 
vergaderen. 

1.9.3 NVF 
Op 19 februari 2019 hebben het Nederlands Vasculair Forum (NVF) en de NVHVV een 
intentieverklaring ondertekend. Doelstelling is om de vasculaire zorg te optimaliseren en gebruik te 
maken van elkaars expertise en middelen. Uitgangspunt is dat beide organisaties kundig zijn in hun 
eigen zorgdomein en elkaar kunnen aanvullen waar nodig. De identiteit van zowel de medicus als de 
verpleegkundige dient hierbinnen behouden te blijven. De verenigingen hebben de intentie 
tweemaal per jaar in een afstemmingsoverleg vorm te geven aan de samenwerking en af te stemmen 
over de gezamenlijke doelen en belangen. 

1.9.4 Nederlandse Hartstichting 
Jaarlijks vindt overleg plaats met de Nederlandse Hartstichting (NHS) ter evaluatie en bespreking van 
de plannen en raakvlakken. De vorderingen van de activiteiten zullen ook in 2022 worden besproken. 

1.9.5 Harteraad  
Jaarlijks vindt overleg plaats met de Harteraad, de patiëntenvereniging voor hart- of vaatpatiënten 
en hun naasten, ter evaluatie en bespreking van de plannen en raakvlakken. De vorderingen van de 
activiteiten zullen ook in 2022 worden besproken. 

1.9.6 NU’91 
Per 1 januari 2011 is er tussen de NVHVV en NU’91 een samenwerkingsverband. De samenwerking 
met NU’91 biedt de NVHVV en haar leden een aantal voordelen. De NVHVV zal via NU’91 vertegen-
woordigd zijn bij de onderhandelingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in de zin van de Wet 
op de Collectieve Arbeidsovereenkomst.  
 
Beide partijen beogen door gebruik te maken van hun wederzijdse expertise de beroepsinhoudelijke 
belangenbehartiging te optimaliseren. De leden van de NVHVV kunnen lid worden van NU’91 voor 
een gereduceerd tarief (het zogenaamde combilidmaatschap). NVHVV-leden die niet aangesloten zijn 
bij NU’91 krijgen in acute situaties, wanneer het gaat om eenvoudige juridische adviezen, direct hulp 
van het serviceloket.  
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Wanneer de vraag verder gaat dan acute situaties en er uitgebreidere juridische bijstand gewenst is, 
bijvoorbeeld via hun advocaat, dient men in elk geval combilid te zijn. Combileden die overstappen 
van een andere vakbond naar NU’91 behouden de reeds opgebouwde rechten. Zo nodig zullen de 
leden van de NVHVV geconsulteerd worden over het arbeidsvoorwaarden beleid. 

1.9.7 SBO 
Binnen NU’91 werken de aangesloten beroepsorganisaties onder de naam Samenwerkende Beroeps-
Organisaties (SBO) samen op een aantal dossiers. Jaarlijks vinden twee overleggen plaats over 
lopende zaken. 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. 

1.9.8 V&VN 
Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen beide partijen om elkaar te informeren over elkaars 
activiteiten. De samenwerking met beroepsverenigingen wel aangesloten bij de V&VN zal worden 
gecontinueerd (indien gewenst). 

1.9.9 DCVA 
Sinds januari 2021 is de NVHVV aangesloten bij de DCVA. Dit is een alliantie van verschillende grote 
stakeholders binnen de cardiovasculaire geneeskunde die zich inzetten om de ziektelast voor 
2030 met 25% te reduceren. Dit doen zij onder andere door samen te werken met wetenschappers, 
specialisten en andere stakeholders. Betere zorg rondom hartfalen, het neerzetten van een visie op 
digitale cardiovasculaire zorg en lobbyen in de politiek zijn enkele initiatieven die zij gezamenlijk 
ondernemen. Voor meer informatie kunt u terecht op https://dcvalliance.nl/ 
 

1.10 Externe Internationale contacten  
Naast nationale contacten ziet de NVHVV ook voordelen in internationale samenwerking. De 
voorzitter van de NVHVV heeft zitting in de National Society Committee verbonden aan de 
Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (ACNAP). In deze commissie zijn de 
voorzitters van Europese verpleegkundige beroepsverenigingen vertegenwoordigd. De commissie 
vergadert tweemaal per jaar respectievelijk tijdens het EuroHeartCare congres en het ESC congres. 
Het EuroHeartCare congres kon helaas ook in 2021 geen doorgang vinden i.v.m. de Covid-19 
pandemie, maar was digitaal te volgen.  
 
Afhankelijk van de ontwikkeling omtrent de Covid-19 pandemie kan de NVHVV hopelijk in 2022 weer 
één persoon in de gelegenheid stellen om het EuroHeartCare congres van ACNAP te bezoeken. De 
criteria hiervoor zijn op te vragen bij het NVHVV-bureau. 
 
Binnen bijna al de (werk)groepen heeft de NVHVV haar afgevaardigden. De voorzitter van de NVHVV 
is afgevaardigd in de National Society committee en tevens boardmember van de ACNAP op de post 
communicatie.  
 

1.11 Projecten 
Het Dagelijks Bestuur wil de NVHVV-gelden goed besteden. Zij nodigt daarvoor de werkgroepen uit 
om projectvoorstellen in te dienen. Het is de bedoeling dat dit een doorlopend proces is. De criteria 
zijn onder andere dat projectvoorstellen breed gedragen worden en ten goede komen aan een grote 
groep hart- en vaatverpleegkundigen, tevens dienen zij de kwaliteit van zorg verbeteren. Het format 
om een projectvoorstel in te dienen en de beoordelingscriteria zijn verkrijgbaar bij het bureau van de 
NVHVV.  

https://dcvalliance.nl/
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2 Deskundigheidsbevordering 
 
In dit hoofdstuk wordt er toegelicht hoe de NVHVV bijdraagt aan de deskundigheidsbevordering van 
haar leden.  

2.1 Congressen  

2.1.1 CarVasZ 
CarVasZ, hét congres voor de Cardio Vasculaire Zorg, zou op 19 november 2021 plaatsvinden in de 
ReeHorst te Ede. Het bestuur van de NVHVV heeft het besluit moeten nemen, net als in 2020,  
CarVasZ 2021 te annuleren. Wij vinden het erg jammer dat het ons in 2021 niet is gelukt het jaarlijkse 
congres te organiseren. 
 
CarVasZ 2022 staat gepland op 18 november en het thema is ‘Hart voor de zorg, zorg voor het hart’. 
Kenmerkend voor het CarVasZ congres is dat de cardiovasculaire zorg in de volle breedte aan bod 
komt via een groot aantal parallelsessies. Zie ook www.carvasz.nl. 

2.1.2 Overige congressen 
De NVHVV kent een blijvende samenwerking met Stichting Venticare. In 2022 krijgt de NVHVV op een 
van de congresdagen ruimte voor presentaties over de cardiovasculaire zorg in de acute fase. Op 
deze wijze sluit de NVHVV goed aan bij de doelstelling van Venticare, namelijk om ‘hét congres voor 
de acute zorg’ te zijn. In 2022 zal Venticare-Live plaatsvinden op 1 en 2 juni. De congresorganisatie is 
verder volledig in handen van Stichting Venticare. 
 

2.2 Continuing Nursing Education (CNE) 
Door de Corona pandemie heeft de NVHVV in 2021 slechts een aantal CNE’s door kunnen laten gaan.  
De onderwerpen waren: 

• 13 april  CNE werkgroep Vasculaire Zorg (online) 
“Perifeer arterieel vaatlijden: van diagnose tot behandeling” 

• 3 juni  CNE werkgroep Congenitale Cardiologie (online) 
   “Hart in (re)actie” 

• 20 september CNE werkgroepen Cardio Thoracale Chirurgie en Atriumfibrilleren (online) 
   “Maze? Terug bij AF!” 

• 21 september CNE werkgroepen Acute Cardiale Zorg en Hartrevalidatie (fysiek) 
   “Hoe gaat het nu met de familie van de STEMI?” 

• 28 september CNE werkgroep Vasculaire Zorg (fysiek) 
“Ach dokter, dat risico op een hartinfarct valt toch hartstikke mee! 

 
In 2022 hoopt de NVHVV weer CNE’S te kunnen organiseren. De voorkeur gaat uit naar fysieke CNE’S, 
maar achter de schermen wordt er ook nagedacht over het uitbreiden van het digitale aanbod.  
 

2.3 Cordiaal 
Het vakblad Cordiaal werd in 2021 vijf maal uitgebracht. Diverse onderwerpen met betrekking tot de 
cardiale zorg zijn aan bod gekomen. Net als in de afgelopen jaren zijn voor 2022 vijf uitgaven van het 
vakblad Cordiaal van de NVHVV gepland. Een uitgever en fotograaf zullen het tijdschrift vormgeven, 
vervaardigen en verzenden. De eindredacteur redigeert de artikelen en bewaakt de tijdsplanning. 
  

http://www.carvasz.nl/
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2.4 Beroepsprofielen 
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.  
 
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 thoraxchirurgie-verpleegkundige. Deze profielen zijn nodig om 
bestaande opleidingen te updaten ten behoeve van de accreditatie door CZO. 
 
De belangrijkste doelstelling voor het opstellen van deze beroepscompetentieprofielen is het bieden 
van een helder en duidelijk overzicht van competenties die recht doen aan de professie van de 
interventiemedewerker, de CCU-verpleegkundige 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.  
 
Medio 2018 zijn de werkgroepen Interventiecardiologie, Acute Cardiale Zorg en Cardio Thoracale 
Chirurgie gestart met het actualiseren van de beroepscompetentieprofielen. In april 2019 is het 
beroepscompetentieprofiel van de HCK medewerker vastgesteld. 
 
Het beroepscompetentieprofiel voor de CCU verpleegkundige is klaar. Het CZO is nu aan het 
beoordelen welke opleidingseisen eventueel aangepast moeten worden aan de hand van het nieuwe 
profiel. 
 
Het beroepscompetentieprofiel voor de Cardio Thoracale Chirurgie verpleegkundige is in concept 
gereed en voorgelegd aan een aantal stakeholders; tevens is er feedback op het concept ontvangen 
vanuit de Hartchirurgie OLVG, AMC-UVA en Eindhoven. Na aanscherping van het concept zal het ter 
controle worden aangeboden aan Hartchirurgie van het MST, bij het bestuur van de Nederlandse 
Vereniging van Thoraxchirurgen (NVT) en aan andere thoraxcentra. Afhankelijk van hun moment van 
feedback wordt verdergegaan met de uitwerking. 
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2.5 Kwaliteitsregister 
Het Kwaliteitsregister van de NVHVV is gericht op cardiovasculair verpleegkundigen in het algemeen. 
Tevens daaraan gelieerde functies zoals hartfunctielaboranten, cathlab-medewerkers, 
interventiemedewerkers e.d. die geen BIG-registratie hebben. Registratie wordt beschouwd als een 
instrument om de deskundigheid en de kwaliteit van het verpleegkundig handelen te bewaken. Om 
ingeschreven te worden in het kwaliteitsregister, moeten verpleegkundigen en gelieerde 
medewerkers voldoen aan bepaalde kwaliteitsstandaarden. Dit biedt henzelf en derden een 
basisgarantie voor wat betreft de deskundigheid en de kwaliteit van de ingeschrevenen.  
 
Daarnaast is registratie ook een instrument om de deskundigheid van cardiovasculair 
verpleegkundigen en gelieerde medewerkers te verhogen en daarmee de kwaliteit van het 
verpleegkundig handelen te bevorderen. De NVHVV voelt zich hier als beroepsorganisatie 
verantwoordelijk voor en heeft daarom het NVHVV-kwaliteitsregister ontwikkeld. Dit register zal de 
verdere professionalisering van hart- en vaatverpleegkundigen (en gelieerde medewerkers) 
bevorderen door hun werkervaring en scholing te waarderen via de registratie. Het is de 
verantwoordelijkheid van de geregistreerde over voldoende beroeps- en scholingsactiviteiten te 
beschikken zodat voldaan wordt aan de kwaliteitsstandaard van het register. Het bestuur is 
voornemens in 2022 samen met de accreditatiecommissie het kwaliteitsregister te evalueren 
conform PDCA-cyclus. Aan de hand van de uitkomst zullen zo nodig verbetervoorstellen worden 
gedaan. 
 

2.6 Post-hbo opleiding Hart- en Vaatverpleegkunde 
In oktober 2005 is de post-hbo opleiding Hart- en Vaatverpleegkunde gestart aan de Hogeschool 
Utrecht. Het curriculum van de post-hbo opleiding is in 2019 aangepast op basis van het 
beroepscompetentieprofiel van de Hart- en Vaatverpleegkundigen. De werkgroepen Hartfalen, 
Vasculaire Zorg, ICD-begeleiding & Elektrofysiologie, Congenitale Cardiologie en Atriumfibrilleren 
evalueren jaarlijks deze opleiding met de opleidingscoördinator van de post-hbo opleiding en zullen 
zo nodig voorstellen doen voor het aanpassen van het curriculum. 
 
In 2020-2021 is er weer een groep van 10 studenten Hart- en Vaatverpleegkunde aan de Hogeschool 
Utrecht afgestudeerd (volledig diploma en/of deelcertificaat behaald). Namens de vereniging hebben 
zij tijdens de digitale diploma-uitreiking felicitaties ontvangen. Als blijk van waardering en 
aanmoediging ontvingen zij een leuke attentie in de vorm van korting op deelname aan CarVasZ of 
een jaarlidmaatschap NVHVV. 
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3 Werkgroepen 
Hierna kunt u lezen welke bijdragen de verschillende werkgroepen in 2021 hebben geleverd en wat 
zij van plan zijn in 2022. 
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3.1 Werkgroep Acute Cardiale Zorg 
 
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. 
 
Activiteiten 

• (Mede)organisatie CarVasZ  

• Organisatie ‘cardiologiedeel’ Venticare  

• CNE in samenwerking met een andere werkgroep binnen de NVHVV 

• Voorzitterschap bij diverse georganiseerde sessies voor genoemde scholingen  

• Afvaardiging vanuit NVHVV naar het College Zorg Opleidingen (CZO), bijdrage ontwikkeling CZO 
flex level, audits afnemen 

• Bijdrage Cordiaal door het aanleveren van gerichte inhoudelijke input en artikelen 

• Herschrijven beroepscompetentieprofiel voor Cardiac Care-verpleegkundigen  

• Werven van nieuwe leden binnen eigen werkgroep 

• Ondersteuning bestuur NVHVV  

• Deelname aan de werkgroep “Nieuwe richtlijnen voor de CCU/EHH” 
 
JAARVERSLAG 2021 
 
Algemeen 
Ook binnen het jaar 2021 hebben er wisselingen van werkgroep leden plaatsgevonden. Zo heeft 
Leontine Wentrup de overstap gemaakt naar de werkgroep Atriumfibrilleren binnen de NVHVV. Lian 
Dievelaar heeft te kennen gegeven einde van 2021 haar taken binnen de werkgroep neer te leggen in 
verband met een nieuwe functie binnen haar huidige ziekenhuis. Binnen de werkgroep Acute 
Cardiale Zorg hebben wij Annika Schalkwijk mogen verwelkomen als nieuw lid.  
 
Bijeenkomsten 
De werkgroep Acute Cardiale Zorg komt 4 maal per jaar bijeen; driemaal fysiek en eenmaal middels 
conferencecall. Door Covid-19 hebben bijna alle bijeenkomsten in 2021 online plaatsgevonden. De 
spreiding van de vergaderdata sluiten aan bij eerder genoemde activiteiten. Indien noodzakelijk vindt 
extra overleg plaats. Er wordt verder binnen de werkgroep via de mail en WhatsApp 
gecommuniceerd over zaken die niet kunnen wachten tot een volgende vergadering. 
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Resultaten 2021 

• De CNE in samenwerking met de werkgroep Hartfalen heeft 21 september plaatsgevonden en 
een positieve eindbeoordeling gekregen; 

• CarVasZ heeft niet plaatsgevonden, onderwerpen worden meegenomen naar volgend jaar; 

• Venticare heeft in 2 delen plaatsgevonden deels hybride en deels fysiek; 

• Afvaardiging vanuit NVHVV naar het CZO. Bijdrage ontwikkeling CZO flex level, audits afnemen; 

• Bijdrage aan Cordiaal geleverd door middel van artikelen; 

• Bijdrage geleverd aan de nieuwe leidraad ‘Organisatie van zorg rondom acute cardiale 
ziektebeelden’ die in een afrondende fase zit; 

• Het beroepscompetentieprofiel is goedgekeurd. Suggesties voor aanpassingen binnen het 
competentieprofiel van het CZO zijn gedaan.  
 

JAARPLAN 2022 
 
De concrete activiteiten voor het jaar 2022 

• Beroepscompetentieprofiel CCU/EHH afronden/herzien met betrekking tot het nieuwe 
opleidingsstelsel CZO flexlevel 

• CNE in samenwerking met de werkgroep Cardio Thoracale Chirurgie op 5 april 2022 

• CarVasZ 2022 

• Venticare 2022 

• Bijdragen aan verschillende werkgroepen wat betreft acute cardiale zorg, zoals leidraad 
‘Organisatie van zorg rondom acute cardiale ziektebeelden’ 

• Bijdragen aan CZO, zoals de EPA’s en audits 

• Bijdrage Cordiaal door het aanleveren van gerichte inhoudelijke input 
 
Bijeenkomsten 
De werkgroep Acute Cardiale Zorg komt ook in 2022 weer 4 maal bijeen. De spreiding van de 
vergaderdata sluiten aan bij eerder genoemde activiteiten. Deze zullen zowel digitaal als afgewisseld 
fysiek plaatvinden. 
 
Samenstelling werkgroep 
De werkgroep heeft de volgende samenstelling: 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als … / bij … 

Marije Tuinhof Secretaris/ vicevoorzitter CCU verpleegkundige MCL 
Leeuwarden 

Marlou Buijs Vicesecretaris 
Liaison Venticare 

Scheper ziekenhuis. Treant 
zorggroep Emmen 

Mariette ten Hagg Cordiaal  Praktijkopleider CCU/EHH 
St. Antonius Academie 
Nieuwegein 

Annika Schalkwijk CarVasZ en CNE CCU verpleegkundige OLVG 

Anoeska van Dorst Voorzitter 
Liaison/auditor CZO 
Liaison leidraad ‘Organisatie 
van zorg rondom acute 
cardiale ziektebeelden’ 
CNE 
Competentieprofiel (ism 
Leontine Wentrup) 

CCU/EHH verpleegkundige 
Praktijkopleider  
Amphia Ziekenhuis 
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3.2 Werkgroep Atriumfibrilleren 
 
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 atriumfibrilleren polikliniek. 
 
Tevens richt de werkgroep zich op uitbouwen van kennis op het gebied van atriumfibrilleren voor 
diverse disciplines in Nederland. 
 
Activiteiten 

• Zorgmodel atriumfibrilleren is een levend document waarbij de werkgroep komend jaar het 
document gaat herschrijven. Dit wordt op basis van ontwikkelingen en richtlijnen gedaan; 

• De werkgroep zal in 2021 op aanvraag, via de NVHVV, een bijdrage leveren aan 
nascholingstrajecten voor diverse organisaties; 

• Er zullen artikelen aangeleverd worden aan de Cordiaal; 

• CNE organiseren live of via een andere digitale vorm; 

• Oriëntatie OSAS en atriumfibrilleren zal verder doorontwikkeld worden, waarbij onder andere 
aandacht gaat naar slaapapneu screening; 

• Bijdrage aan het update houden van de sociale media; 

• Participatie NVVC Connect AF; 

• Het streven van de werkgroep is om bekendheid te vergroten richting collega disciplines en 
patiënten verenigingen waardoor kennis en expertise gedeeld kan worden. Door bijvoorbeeld 
een kennisplatform te ontwikkelen; 

• Bijdrage aan CarVasZ in welke vorm dan ook. 
  

Bijeenkomsten 
Er worden 4-5 zoom-meetings en hopelijk live vergaderingen gepland per jaar. 
 
JAARVERSLAG 2021 
 
Bijeenkomsten 
Als werkgroep hebben we vier maal via zoom vergaderd en eenmaal fysiek in Utrecht. 
Tussentijds zijn ontwikkelingen en/of brainstormsessies per mail uitgewisseld.  
 
Resultaten 2021 
Bijdrage geleverd aan Cordiaal, CarVasZ 2021, CNE georganiseerd september 2021 en brainstormen 
over kennisdelen.  
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JAARPLAN 2022 
 
De concrete activiteiten voor het jaar 2022 

• Zorgmodel herschrijven 

• Kennisdelen door een platform te ontwikkelen of ander medium te gebruiken 

• CNE organiseren 

• Artikelen leveren aan Cordiaal 

• Slaapapneu meer onder aandacht krijgen 
 
Bijeenkomsten 
Er zullen drie zoom-meetings en twee live vergaderingen gepland worden in 2022. 
 
Samenstelling werkgroep 
De werkgroep heeft de volgende samenstelling: 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als / bij  

Adelheid Kolkman Voorzitter 
NVVC Connect AF 

Verpleegkundig specialist koningin 
Beatrix ziekenhuis Winterswijk 

Ineke Baas  
 

Verpleegkundig specialist  
Martini ziekenhuis Groningen 

Bianca Vorstermans Werkgroeplid 
CNE 

Gespecialiseerd verpleegkundige 
MUMC Maastricht 

Linda Weustink Werkgroeplid 
Congrescommissie 

Verpleegkundig specialist  
MST Enschede 

Erna Vossebelt Werkgroeplid 
Cordiaal 

Verpleegkundig specialist Groene 
Hart ziekenhuis Gouda 

Desiree Verra Werkgroeplid 
CNE 

Verpleegkundig specialist  
Alrijne ziekenhuis Leiderdorp 

Desiree van Veen Werkgroeplid Physician assistent  
Amstelland Ziekenhuis Amstelveen  

Leontine Wentrup Werkgroeplid 
Cordiaal 

Verpleegkundig specialist 
Amsterdam UMC 

Lucy Vinke Secretaris 
Congrescommissie 

Verpleegkundig specialist  
St. Jansdal Harderwijk 
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3.3 Werkgroep Cardio Thoracale Chirurgie 
 
Doel van de werkgroep   

• Opzetten en vergroten van netwerkfunctie en informatiepunt voor cardio thoracaal  chirurgische 
verpleegkundigen en andere belangstellenden; 

• 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 cardio thoracale chirurgie door het delen van kennis en vaardigheden ten aanzien van 
deze patiëntencategorie; 

• Uitdragen van gedachtegoed rondom ketenzorg rondom Cardio-thoracale chirurgie. 
 

Activiteiten 

• 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 

• Deelnemen in de Redactieraad voor het Tijdschrift Cordiaal 

• Jaargesprek met Nederlandse Vereniging van Thoraxchirurgie 

• Uitwerken beroepscompetentieprofiel CTC verpleegkundige 

 
JAARVERSLAG 2021 
 
Algemeen 
Er zijn 16 thoraxcentra in Nederland. In de werkgroep zitten leden vanuit 7 thoraxcentra en 1 niet 
thoraxcentrum. De werkgroep is op formatie. 
 
Bijeenkomsten 
De werkgroep heeft vier keer vergaderd (alle keren is er online vergaderd) en heeft verder 
voornamelijk via de mail contact gehad. Door COVID-19 kon ons jaarlijks werkbezoek aan één van de 
thoraxcentra niet doorgaan. 
 
Resultaten 

• De werkgroep heeft dit jaar input geleverd aan het programma van het CarVasZ-congres. Het 
congres kon helaas niet doorgaan in verband met COVID-19; 

• Organiseren van de CNE dag voor cardio thoracale chirurgie verpleegkundigen. Deze is in 
september online georganiseerd, waardoor het programma wel doorgang kon vinden.  

 
JAARPLAN 2022 

 

De concrete activiteiten voor het jaar 2022 

Komend jaar wil de werkgroep zich richten op deze hervorming en het contact met de achterban. Zo 
zal er naast de reguliere activiteiten aandacht uit gaan naar het aansluiten bij het CTC netwerk door 
middel van het landelijk CTC overleg en wordt er actief gezocht naar nieuwe leden om zo het 
netwerk compleet te maken. 
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Wij willen voor 2022 een CZO erkenning krijgen voor het Beroepscompetentieprofiel van de CTC- 
verpleegkundige. Met de erkenning willen wij ons gaan richten op de opleiding tot CTC-
verpleegkundige in het land zodat er opleidingen komen die theoretische en praktische invulling 
geeft om verpleegkundigen op te leiden tot het vastgestelde en erkende beroepscompetentieprofiel. 
 
Bijeenkomsten 
De werkgroep zal in 2022 vier keer bij elkaar komen voor overleg, te weten: 

• 15.2.2022 Online vergadering 

• 16.5.2022  Werkbezoek AMC (indien mogelijk) 

• 26.9.2022  Vergadering live (indien mogelijk) 

• 21.11.2022  Online vergadering 
 
De nadruk blijft op een goede samenstelling van de werkgroep.  
Continue aandachtspunten voor 2022: 

• Actueel houden van de website 

• Deelnemen in de NVHVV Congrescommissie 

• Deelnemen in de werkgroep Actieve Ledendag 

• Organiseren van CNE / CarVasZ Congres 

• Uitwerken Beroepscompetentieprofiel CTC verpleegkundige (CZO erkenning) 

• Uitwerken Opleiding CTC verpleegkundigen met Opleidingsinstituten (o.a. St. Antonius 
Ziekenhuis Nieuwegein) 

• Cordiaal: deelname vanuit de werkgroep in de redactieraad en het aanleveren van artikelen 

 
Samenstelling werkgroep 
De werkgroep heeft de volgende samenstelling: 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als / bij 

Guus Wijfjes Voorzitter / Lid bestuur NVHVV Verpleegkundig Afdelingshoofd 
St. Antonius Ziekenhuis 

Mike den Adel Lid / CarVasZ congres CCTC verpleegkundige St 
Antonius Ziekenhuis 

Anne-Sophie Landwaart Lid / Secretaris Werkgroep /  
CarVasZ congres 

CCTC verpleegkundige St 
Antonius Ziekenhuis 

Bruna Goncalves Lid / CNE CTC verpleegkundige Erasmus MC 

Shauni Walraven Lid / Website / Lid werkgroep 
actieve leden dag 

Verpleegkundig Specialist 
Cardiologie Deventer Ziekenhuis 

Stefanie van Oostrum 
 

Lid  CTC verpleegkundige AMC 
Amsterdam 

Patricia Valdesmahdi - 
Mooibroek 

Lid / Redactieraad Cordiaal CTC verpleegkundige AMC 
Amsterdam 

Bianca van Dijk Lid CTC verpleegkundige Isala Zwolle 

Vacant Lid Senior verpleegkundige CTC 
OLVG Amsterdam 

Femke Jansen Lid / CNE CTC verpleegkundige Radboud 
Nijmegen 
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3.4  Werkgroep Congenitale Cardiologie 
 
Doel van de werkgroep   
De werkgroep Congenitale cardiologie wil een netwerkfunctie en informatiepunt zijn voor 
verpleegkundigen en andere belangstellenden die werkzaam zijn in de kindercardiologie 
en -thoraxchirurgie en congenitale cardiologie en congenitale cardiochirurgie. 
 
De werkgroep wil de ontwikkelingen en verpleegkundige innovaties op het gebied van 
kindercardiologie/thoraxchirurgie en congenitale cardiologie volgen. 
 
Tenslotte wil de werkgroep een aandeel leveren in de deskundigheidsbevordering van 
verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de kindercardiologie/thoraxchirurgie en congenitale 
cardiologie. 
 
Activiteiten algemeen 
❖ De werkgroep vergadert 5 maal per jaar, sinds 1,5 jaar online vanwege COVID 19 
❖ Contact onderhouden met de contactpersonen in de verschillende congenitale cardiologie en -

chirurgie centra (en werkgroepen) in Nederland 
❖ Profilering van de werkgroep in Nederland onder andere door CarVasZ en Cordiaal. 
❖ Organiseren van een dagprogramma (sessies) voor kinder/congenitaal verpleegkundigen op 

CarVasZ congres 
❖ Het leveren van voorzitters voor de sessies op het CarVasZ congres 
❖ Organiseren van een Continuing Nursing Education (CNE) dag(deel) voor kindercardiologie/ 

thoraxchirurgie en congenitale cardiologie verpleegkundigen 
❖ Verzorgen van artikelen in Cordiaal, geschreven door werkgroepleden of andere auteurs uit het 

werkveld 
❖ De voorzitter van de werkgroep participeert in het NVHVV bestuur om de werkgroep in het 

bestuur te vertegenwoordigen en de lijnen met het bestuur kort te houden 
❖ Het onderhouden van de webpagina op de NVHVV website 

 
Activiteiten netwerkfunctie 
❖ De voorzitter van de werkgroep participeert binnen het bestuur van de NVHVV, bezoekt de 

bestuursvergaderingen en rapporteert dit aan de leden van de werkgroep 
❖ Twee afgevaardigden van de werkgroep nemen deel aan de vergadering van de redactieraad van 

Cordiaal, twee maal per jaar 
❖ De werkgroep draagt zorg voor het aanleveren van artikelen en/of interessante onderwerpen 

voor Cordiaal  
❖ Eén afgevaardigde van de werkgroep maakt deel uit van de werkgroep Congressen en heeft 

zitting in de programmacommissie van CarVasZ 
❖ Het verzorgen van presentaties op (inter-)nationaal niveau 
❖ Accrediteren van scholing/congressen in Nederland over aangeboren hartafwijkingen 
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JAARVERSLAG 2021 
 
Bijeenkomsten 
De werkgroep is 5 keer bijeengekomen via Zoom. Tijdens deze vergaderingen is er ook een 
casusbespreking. Contact wordt onderhouden via mail en Whatsapp-groep. 
 
Resultaten 
❖ CNE is volledig online geweest i.v.m. COVID-19: 

- Ritme en geleiding bij aangeboren hartafwijkingen & post cardiothoracale chirurgie 
- Behandeling bij ritmestoornissen 
Deze is goed gewaardeerd door de deelnemers: alle sessies scoorden boven 8,3 

❖ CarVasZ 2021 dagprogramma paralelsessie 
❖ In Cordiaal zijn 5 artikelen van en via de werkgroep verschenen 
❖ Update website 
 
JAARPLAN 2022 
 
De concrete activiteiten voor het jaar 2022 
❖ Organiseren van een CNE: To close or not to close (ASD/PFO) op 17 mei 
❖ Organiseren van het programma voor het jaarlijks congres CarVasZ 
❖ Contacten uitbreiden met (inter)nationale werkgroepen/congrescommissies/artsen organisaties 
❖ Cordiaal: diverse artikelen 
❖ Jaarlijks werkbezoek/locatiebezoek bij werkgroep-collega 
❖ Klinische lessen en casusbesprekingen binnen de werkgroep volgens een roulatiesysteem 
 
Bijeenkomsten 
4 of 5x per jaar, voorlopig via zoom (2 maart, 1 juni, 14 september en 9 december) 
 
Samenstelling werkgroep 
De werkgroep heeft de volgende samenstelling: 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als … / bij … 

Kees van Lent Voorzitter 
Redactieraad Cordiaal 

IC-(kinder)verpleegkundige/ 
verpleegkundig expert 
deskundigheidsbevordering, LUMC, Leiden 

Han Dronkert Congrescommissie Verpleegkundig Specialist Research 
Cardiologie, Amsterdam UMC, Amsterdam 

Daphne Doze  Verpleegkundig specialist congenitale 
cardiologie, Radboud UMC Nijmegen 

Theresia Kazemier Contactpersoon CNE Verpleegkundig specialist 
kindercardiologie, UMCG 

Ilse Hornes – Keijzers  Verpleegkundig expert kindercardiologie 
en kwaliteit, LUMC 

Hannah Tomasoa Congrescommissie CCU-verpleegkundige, Amsterdam UMC, 
locatie AMC 

Silvy Dekker Secretaris 
Redactieraad Cordiaal  

Physician Assistant, Congenitale 
Cardiologie, Erasmus MC Rotterdam 

Anneke Boer Contactpersoon CNE Verpleegkundig Specialist GUCH, UMCG 
Groningen 

Daniëlle Muijs Website Medisch hulpverlener Interventie 
cardiologie, Erasmus MC, Rotterdam 
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3.5 Congrescommissie 
 
Doel van de congrescommissie 
Jaarlijks de organisatie van CarVasZ, hét congres voor de cardiovasculaire zorg, realiseren,  wat dit 
jaar door de coronapandemie een ander “type” uitdaging is geweest op organisatorisch niveau, dan 
afgelopen jaren.  
 
Activiteiten 
De leden van de congrescommissie komen uit de verschillende werkgroepen binnen de NVHVV en 
vertegenwoordigen hiermee hun werkgroep en indirect de daarbij horende achterban, voor het 
organiseren van de sessies binnen het CarVasZ congres.  
 
JAARVERSLAG 2021 
 
Algemeen 
CarVasZ heeft zich inmiddels ontwikkeld als hét congres voor de cardiovasculaire zorg. Met dit 
congres wil de werkgroep bijdragen aan de doelstelling van de NVHVV, professionaliseren van hart- 
en vaatverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere zorgprofessionals in het 
Nederlandse cardiovasculair zorgdomein. CarVasZ biedt de mogelijkheid om kennis te delen, 
vaardigheden aan te leren, te netwerken, een platform te bieden voor de laatste verpleegkundige 
ontwikkelingen en innovaties voor de hart- en vaatverpleegkundigen uit alle regio’s van Nederland. 
 
Bijeenkomsten 
De werkgroep is dit jaar 5 keer bij elkaar gekomen. In januari t/m april via teleconferentie en in 
september. Tussentijds contact via email en telefoon.  
 
Resultaten 
Het voorbereidingen voor het jaarlijkse CarVasZ symposium op 19 november 2021 waren in volle 
gang waarin voor het eerst in een hybride variant werd aangeboden.   
Fysiek maar ook online (selectie online live sessies) deelname waren mogelijk gesteld en nadien was 
het voornemen betaald “on demand” sessies beschikbaar te stellen tegen accreditatie. 
Teleurstellend was het dan ook, dat voor de tweede maal op rij, het niet zover heeft mogen komen 
“CarVasZ 2021” te laten plaatsvinden. Na de corona gerelateerde persconferentie van vrijdag 
12  november jl., heeft het DB in samenspraak met onze congresorganisatie Cross Media en de duo-
voorzitters van de congrescommissie, het moeilijke maar onvermijdelijke besluit genomen, CarVasZ 
2021 in zijn totaliteit te annuleren. 
 
Resumé: er ligt voor 2022 een uitvoeringsconcept van CarVasZ klaar (hybride), het programma wordt 
in zijn totaliteit verplaatst naar 2022. In januari 2022 gaat de congrescommissie weer haar 
vergaderingen beleggen, mogelijk dit jaar dus in mindere frequentie / kortere tijdsduur, gezien het 
klaarliggende concept. Daarnaast wordt het draaiboek ter ondersteuning van de 
congrescommissieleden en de (duo) voorzitters verder aangescherpt. 
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JAARPLAN 2022 
 
De concrete activiteiten voor het jaar 2022 
Organiseren van het CarVasZ congres op 18 november 2022 met zelfde thema/programma als 
opgesteld voor 2021. 
 
Bijeenkomsten 
5 vergaderingen per jaar, waar mogelijk een lagere frequentie in verband met het overnemen van 
hetzelfde programma van 2021; waarbij er vergaderd wordt via teleconferentie of live. Verdere 
communicatie vindt plaats via email en telefoon. 
 
Samenstelling werkgroep 
De congrescommissie heeft de volgende samenstelling: 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als … / bij … 
Laura Maat - van Vliet Acute Cardiale zorg CCU-verpleegkundige/OLVG Amsterdam (t/m 1 

februari 2021) 

Lian Dievelaar Acute Cardiale Zorg  CCU/EHH verpleegkundige/ETZ Tilburg (vanaf 
januari 2021 t/m 1 december 2021) 

Annika Schalkwijk Acute Cardiale Zorg 
 

Cardiac Care verpleegkundige OLVG (vanaf 
september 2021) 

Lucy Vinke Atriumfibrilleren Verpleegkundig specialist/ St. Jansdal Harderwijk 

Linda Weustink Atriumfibrilleren Verpleegkundig specialist i.o. /Medisch Spectrum 
Twente 

Michelle Koeman Cardio Thoracale Chirurgie Teamleider / OLVG Amsterdam (t/m april 2021) 

Anne-Sophie Landwaart Cardio Thoracale Chirurgie Verpleegkundige/Ventilation Practioner i.o. St. 
Antonius Ziekenhuis (Vanaf 1 april 2021) 

Han Dronkert Congenitale cardiologie Verpleegkundig specialist/ UMC Utrecht  per 
september Amsterdam UMC 

Marjan Aertsen Hartfalen Verpleegkundig specialist/ Diakonessenhuis 
Utrecht (t/m april 2021) 

Ingrid Hogewerf Hartfalen hartfalenverpleegkundige bij Icare (vanaf maart 
2021) 

Karin Verhoeven Hartrevalidatie Coördinator Hartrevalidatie / Bernhoven Uden 

Resy Verheijen ICD-begeleiding & 
Elektrofysiologie 

CCU verpleegkundige/ICD -begeleider/ St. Antonius 
Nieuwegein 

Eefje Postelmans ICD-begeleiding & 
Elektrofysiologie 

ICD-verpleegkundige/ Amphia Ziekenhuis 

Laura Maat - van Vliet Interventie cardiologie CCU-verpleegkundige/OLVG Amsterdam (vanaf 
februari 2021) 

Willeke Mensingh Interventie cardiologie Regie onderwijs verpleegkundige HCK/UMC 
Groningen 

Corien Flint Vasculaire zorg Verpleegkundig specialist, UMC Utrecht (vanaf 
januari 2021) 

Margje Brummel-Vermeulen Duo-voorzitter Verpleegkundig specialist/UMC Utrecht 

Anja Brunsveld-Reinders Wetenschappelijk onderzoek 
(duo-voorzitter) 

Programma Manager Academische Verpleegkunde 
& Adviseur/LUMC Leiden 

 

Naast de twee voorzitters zijn de overige leden ‘algemeen lid’.  
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3.6 Redactie en redactieraad 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, rubrieken met opfriscursussen, lopend onderzoek, korte 
interviews ‘uit de praktijk’ om kennis te maken met verschillende functies, nieuwsflitsen, 
verenigingsnieuws, werkgroep activiteiten 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 de redactieleden verschillende functies bekleden is er groot netwerk binnen de redactie. 
Daarbij leveren de redactieraadsleden (een lid per werkgroep) volgens schema twee artikelen per 
jaar aan de Cordiaal zodat onze lezers op de hoogte blijven van innovaties binnen de verschillende 
facetten van de cardiovasculaire zorg.   
 
Activiteiten 
Alle activiteiten om te komen tot 5 nummers van een interessante en lezenswaardige Cordiaal. Dit 
houdt onder andere in het zoeken van relevante onderwerpen en het zoeken van auteurs hiervoor 
samen met de leden van de redactieraad.  
Verder het beoordelen van artikelen en terugkoppeling naar de auteurs. Tevens het vullen van de 
rubrieken en bij toerbeurt verzorgen van het redactioneel.. 
 
JAARVERSLAG 2021 
 
Algemeen 
In 2021 zijn er vijf nummers van Cordiaal uitgebracht, voor inhoud van Cordiaal zie register in 
Cordiaal 5. In 2021 zijn twee redactieleden vertrokken en is er een nieuw redactielid aangeschoven 
waarmee de redactie weer voltallig is met zes redactieleden, een eindredacteur en een 
hoofdredacteur. Verder is er een fotograaf op afroep beschikbaar en wordt de opmaak, drukwerk en 
verspreiding verzorgd door Cross Media Nederland. 
 
Bijeenkomsten 

 Drie maal vergadering digitaal en eenmaal op locatie met de redactie gedurende 1,5 uur 

 Twee maal vergadering digitaal met de redactie en redactieraad gedurende 2,5 uur 

 In het najaar een etentje met de redactie 
 
Resultaten 2021 

 Een nieuw redactielid is aangeschoven; 

 Vijf (volledige) edities Cordiaal uitgebracht met artikelen, interviews en rubrieken die zoveel 
mogelijk de ontwikkelingen in de cardiologie volgen; 

 Cordiaal heeft in 2021 een nieuwe “look” gekregen waarmee het blad weer wat moderner en up-
to-date oogt. 
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JAARPLAN 2022 
 
De concrete activiteiten voor het jaar 2022 

 Wederom 5 mooie edities van Cordiaal uitbrengen 

 Stoppen met rubriek “De geschiedenis van…” en de blog van Patricia Vlasman 

 Start nieuwe rubriek “Wetenschappelijk”,  “In gesprek met….”,  “CAT’s” en eventueel voorstellen 
patiëntenverenigingen 

 Eind van het jaar streven naar een nieuwe hoofdredacteur 
 
Bijeenkomsten 
In 2022 staan wederom 6 vergaderingen op het programma, 2 maal met de redactie en redactieraad 
en 4 maal alleen de redactie. 
 
Samenstelling werkgroep 
De werkgroep heeft de volgende samenstelling: 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als … / bij … 

Maja Haanskorf  Eindredacteur Journalist 

Wim Janssen Hoofdredacteur  Verpleegkundig Specialist np 

Lianda Hartman Redactielid Freelance hartfunctielaborant/ 
echocardiografist 

Janine van Veen – Doornenbal Redactielid Praktijk in rouw- en verliesbegeleiding 

Sascha Vogelsang Redactielid CCU verpleegkundige in het Amsterdam 
UMC, locatie VUmc 

Joy Sealtiel Redactielid IC verpleegkundige in het ziekenhuis 
Rivierenland Tiel 

Sheila Kooderings Clemens Redactielid Verpleegkundig Specialist Cardiologie in 
het Rijnstate ziekenhuis Arnhem 

Loes van Winden Redactielid Verpleegkundig Specialist Cardiologie in 
het LUMC te Leiden 
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3.7 Werkgroep 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. 
 

JAARVERSLAG 2021 

 

Gerealiseerde activiteiten 

• De voorzitter van de werkgroep participeert in het NVHVV-bestuur om de werkgroep te 
vertegenwoordigen en de lijnen met het bestuur kort te houden; 

• De werkgroep heeft helaas minder kunnen vergaderen. Er zijn 2 officiële overleggen geweest, 
tussendoor is adhoc overleg geweest. Oorzaak hiervan is de kleine werkgroep en het een 
vergadering eigenlijk niet door kan gaan wanneer er 1 lid verhinderd is. 

• De werkgroep profileert zich in Nederland onder andere door:  
o participatie in CarVasZ 
o participatie  in het programma van de Nationale Hartfalendag (georganiseerd door NVVC) 
o Er heeft geen CNE plaatsgevonden 
o het schrijven van artikelen in Cordiaal: in 2021 zijn geen artikelen door onze werkgroep 

aangeleverd 
o participatie in, of initiatie van het herzien van of ontwikkeling van richtlijnen op het gebied 

van hartfalen. Momenteel actueel is de richtlijn organisatie intramurale hartfalenzorg, welke 
medio 2022 officieel wordt gepubliceerd 

o Participatie in het NVVC Connect hartfalen project 

• De werkgroep participeert in de redactieraad van Cordiaal; 

• De werkgroep levert materiaal aan voor de webpagina van de werkgroep hartfalen op de 
NVHVV-website, dit jaar is er weinig aandacht voor geweest. Wordt een aandachtspunt voor 
komen jaar; 

• De werkgroep onderhoudt contact met patiëntenvereniging Harteraad en de Hartstichting. In 
2021 is er geen contact geweest vanuit de werkgroep; 

• De werkgroep heeft inmiddels contact met de post-hbo opleiding Hart- en vaatverpleegkunde. 
Samenwerking zal komend jaar worden uitgebreid. 

 

Na een moeilijk jaar in 2020 hebben we met een klein groepje in 2021 de draad weer opgepakt. 

Helaas is het ook dit jaar niet gelukt een goede organisatie op te zetten. We zijn nog steeds 

onderbemand en hebben elkaar te weinig gesproken. Speerpunten voor komend jaar zijn: 

• Verder uitbreiden van de werkgroep 

• Heldere afstemming taakverdeling 

• Verbeteren communicatie binnen de werkgroep en naar het bestuur 
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JAARPLAN 2022 

 

De concrete activiteiten voor het jaar 2022 

• Afronden  richtlijn organisatie intramurale hartfalenzorg 

• 17-mei CNE 2.0 

• 18-11-2022 CarVasZ 

• Artikelen cordiaal, onderwerpen nader te bepalen 

 

Behoudens het oppakken van de hierboven genoemde vaste activiteiten zal 2022 in het teken staan 

van het versterken van de werkgroep, en indien daar ruimte voor is, het in kaart brengen van nieuwe 

projecten en activiteiten. 

 

Te denken valt aan: 

• Oppakken knelpunten n.a.v. het schrijven de leidraad intramurale hartfalenzorg 

• Inventarisatie hartfalenscholing in Nederland 

• Vergroten betrokkenheid post-hbo opleiding hart- en vaatverpleegkunde 

• Onderzoeken of een ´hartfalen aanhangsel’ aan het beroepsprofiel zinvol is 

 

Bijeenkomsten  
Er zijn 4 vergaderingen per jaar. De bijeenkomst vinden momenteel digitaal plaats, maar zodra mogelijk 
zal weer minimaal 2x per jaar een fysieke bijeenkomst worden georganiseerd. Officiële documenten 
worden via de mail gecommuniceerd. Tevens bestaat er een whatsapp groep waarin we snel kunnen 
communiceren indien dit nodig is. Indien er besluiten moeten worden genomen voor de eerstvolgende 
vergadering dan wordt dit meestal via e-mail of telefonisch met de betrokken personen afgehandeld. 
 

Samenstelling werkgroep 

Marlies Niesing Voorzitter / Secretaris 
Nationale Hartfalendag 
Ontwikkeling richtlijn organisatie 
intramurale hartfalenzorg 
 

Verpleegkundig specialist Hartfalen 
Alrijne ziekenhuis Leiderdorp 

vacature Penningmeester  

vacature Secretaris  

Maaike te Groen CNE Verpleegkundig specialist 
Hartfalenpolikliniek 
Ter Gooi Ziekenhuis 

Ingrid Hogewerf CarVasZ Gespecialiseerd verpleegkundige  
oa hartfalen Thuiszorgorganisatie 
Icare 

Jenny Sanders Cordiaal CCU-verpleegkundige, 
aandachtsgebied acuut hartfalen 
CCU UMC Groningen 
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3.8 Werkgroep Hartrevalidatie 
 
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. 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. 
 
JAARVERSLAG 2021 
 
Activiteiten 2021  

• Adviserende rol/aanspreekpunt voor verpleegkundigen en andere disciplines op het gebied van 
hartrevalidatie: 

• De werkgroep levert een actieve bijdrage aan het vakblad Cordiaal door het publiceren van 
minimaal 2 artikelen en door iemand af te vaardigen in de redactieraad; 

• De werkgroep levert een actieve bijdrage aan de Nieuwsbrief Hartrevalidatie; 

• De werkgroep levert een bijdrage aan de NVHVV-website; 

• De werkgroep levert een bijdrage aan congressen en symposia (CarVasZ en CNE); 

• De werkgroep zet zich in voor verdere profilering van regionale overlegvormen van  
 coördinatoren hartrevalidatie, de ROCH’s; 

• De werkgroep bekijkt hoe de hartrevalidatie verder geprofileerd kan worden, voornamelijk 
richting patiënten. Zij zoekt hiertoe contact met andere partijen die zich inzetten voor de 
hartrevalidatie; 

• Participatie in het programma “Benefit”; 

• De werkgroep heeft 4x per jaar overleg, i.v.m. covid-19 hebben alle overlegvormen digitaal 
plaatsgevonden. Regelmatig vindt er contact plaats via mail, app of telefoon. 

 

• Deelname aan diverse commissies, waar alle werkgroepleden actief aan deelnemen en waarvan 
terugkoppeling is naar de werkgroep:  

• Congrescommissie; 

• Redactieraad van Cordiaal; waarbij de werkgroep leden zich ook inzetten om auteurs te 
werven voor publicaties in Cordiaal; 

• Werkveldcommissie van de Hogeschool van Utrecht; 

• Landelijk Multidisciplinair Overleg Hartrevalidatie; 

• BENEFIT Consortium. 
 

• Deelname aan het bestuur van de NVHVV: 

• De voorzitter woont de bestuursvergaderingen bij, 4 in totaal. Er vindt terugkoppeling van 
relevante ontwikkelingen plaats naar de overige werkgroep leden. 

 

• Ontwikkelen en verzorgen van een scholingsprogramma voor verpleegkundigen werkzaam 
binnen de hartrevalidatie: 

• Er zal een programma van één dag georganiseerd worden in samenwerking met een andere 
werkgroep, gericht op ontwikkelingen die voor de hartrevalidatie verpleegkundigen van 
belang zijn; 

• Er worden sprekers/ trainers aangezocht worden die de scholing inhoudelijk kunnen 
verzorgen; 

• In overleg met het bestuur van de NVHVV zal gezocht worden naar mogelijke sponsoren 
voor deze CNE-scholing. 
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• Actieve werving van nieuwe werkgroepleden: 

• Er zal op scholingen en in de Nieuwsbrief Hartrevalidatie consequent een oproep gedaan 
worden aan hartrevalidatie verpleegkundigen, om zich aan te melden als actief werkgroep 
lid hartrevalidatie; 

• Er zal zo nodig een herverdeling van taken plaatsvinden binnen de werkgroep om ervoor te 

zorgen dat de taken evenredig verdeeld worden, en de continuering van taken zoveel 

mogelijk gewaarborgd blijft.  

 

JAARPLAN 2022 

 

De concrete activiteiten voor het jaar 2022 

• Up-to-date houden van de website 

• Publiceren van 2 artikelen in Cordiaal met betrekking tot hartrevalidatie 

• Invulling CarVasZ 2022 

• Meer profileren op landelijk niveau 

• De hartrevalidatie in Nederland naar een hoger peil brengen in samenwerking met Harteraad 

• De regio overleggen verder uitbouwen en optimaliseren 

• De werkgroep leden dienen een proactieve houding aan te nemen en niet te leven van 
vergadering tot vergadering. Vergaderingen vinden 2 x fysiek en 2 x via conferencecall plaats 

• Meer netwerken met o.a. andere werkgroepen, industrie, Hogeschool Utrecht 

• Deelnemen aan de werkgroep Herziening Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie  

• Samen met de focusgroepen van Harteraad hartrevalidatie in Nederland op een hoger niveau 
tillen  

 
Bijeenkomsten 
De werkgroep komt 4 keer per jaar bijeen voor een vergadering. Daarnaast is er regelmatig contact 
per mail, app of telefoon. Vergaderingen vinden 2 x fysiek en 2 x via conferencecall plaats. 
 
Taakverdeling werkgroepleden najaar 2021 / 2022 
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Samenstelling werkgroep 
De werkgroep heeft de volgende samenstelling: 

Naam  

Karin Verhoeven Voorzitter, coördinator hartrevalidatie Bernhoven 
(secretaris)  

Anneke Venema-Vos Coördinator hartrevalidatie BovenIJ ziekenhuis 
(werkgroep lid) 

Karin Szabo-te Fruchte Verpleegkundig Consulent Hartrevalidatie Thoraxcentrum 
Twente - Medisch Spectrum Twente (werkgroep lid) 

Mike Kuyper Verpleegkundig specialist Hartrevalidatie 
Ziekenhuisgroep Twente (werkgroep lid) 

Regie Loeffen 
 

Coördinator Hartrevalidatie CWZ (werkgroep lid) 

Ellen van Alphen Coördinator hartrevalidatie Rijnmond Zuid/ 
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam (werkgroep lid) 

 

  



NVHVV Jaarrapport 2021-2022 
  Pagina 31 

3.9 Werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie 
 

Doel van de werkgroep   
De werkgroep WIBEN streeft ernaar dat in alle Nederlandse centra waar ICD’s worden geïmplanteerd 
en ablaties worden verricht, een eenduidige begeleiding en informatievoorziening wordt gegeven 
aan patiënten en diens naasten. Dit willen we bereiken door zoveel mogelijk informatie te 
verzamelen en dit te delen met de zorgprofessionals zodat de actuele kennis op niveau blijft. Als 
werkgroep hebben wij een netwerkfunctie en zijn wij een informatiepunt voor ICD-begeleiders uit 
alle implantatiecentra in Nederland en voor zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg rondom de 
patiënt met hartritmestoornissen die een elektrofysiologisch onderzoek en of een 
ablatiebehandeling moet ondergaan. 
 
Activiteiten 
• Het bewaken en up-to-date houden van het ontwikkelde ICD-zorgpad; 
• Het up-to-date houden van de digitale patiëntenfolder voor ICD en S-ICD; 
• Het bewaken en up-to-date houden van het zorgpad voor elektrofysiologisch onderzoek en 

ablatie behandeling; 
• Het verzorgen van een jaarlijkse CNE aan verpleegkundigen en andere zorg gerelateerde 

disciplines rondom de ICD-drager en patiënten met een hartritmestoornis die een 
elektrofysiologisch onderzoek en/of een ablatie behandeling moet ondergaan; 

• Het op de hoogte blijven en uitwisselen van ontwikkelingen op het gebied van de ICD en 
elektrofysiologisch onderzoek en ablatie behandeling; 

• Goede samenwerking met patiëntenbelangenverenigingen en de industrie; 
• Het profileren van de werkgroep binnen Nederland door een stand te bemannen op o.a. 

huisartsencongressen en CarVasZ. 
 
JAARVERSLAG 2021 
 
Algemeen 
De werkgroep komt drie of vier keer per jaar bijeen, in 2021 was dat online. Via email en whatsapp-
groep houden de werkgroepleden elkaar tussentijds op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. 
De subgroepen zijn onderverdeeld in de volgende aandachtsgebieden: 

• CarVasZ 

• CNE / Scholing 

• Cordiaal/ Redactieraad 

• Landelijke ICD-patiëntenbrochure 

• ICD zorgpad 

• EFO zorgpad 

• Nieuwsbrief 

• PR activiteiten 
1 werkgroeplid  heeft afscheid genomen van de werkgroep. 
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Bijeenkomsten 
In 2021 hebben we met de werkgroep 3 keer vergaderd. Door de Covid-19 crisis heeft dit 3 keer 
online plaatsgevonden. Vergaderdata: Maart 2021, 15 juni 2021 en 2 november. 
 
Resultaten 2021 

• ICD folder en S-ICD folder up-to-date gehouden; 

• Samenwerking aangegaan met Connect 2 Move; 

• Participatie project Zinnige Zorg aangaande de ICD-keuzehulp afgerond; 

• De CNE in september is helaas niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. 
 
JAARPLAN 2022 
 
De concrete activiteiten voor het jaar 2022 

• Ontwikkelen landelijke EFO folder; 

• Organiseren CNE (afhankelijk van Covid-19); 

• Werven nieuwe werkgroepleden 
Doel: hoe kunnen we onze doelgroep, maar ook nieuwe leden beter bereiken; 

• Samenwerking met Connect 2 Move uitbreiden. 
 
Bijeenkomsten 2022 
We zullen 4 keer vergaderen in 2022, afhankelijk van de Covid-maatregelen zal dit fysiek of online 
zijn. Vergaderdata 2022:  26-01, 12-04, 27-09, 29-11 
 
Samenstelling werkgroep 
De werkgroep heeft de volgende samenstelling: 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als … / bij … 

Resy Verheyen Voorzitter/ congressen ICD-CCU verpleegkundige 
Antonius zh Nieuwegein 

Anja Luijten Penningmeester/ CNE Cardiologie / 
verpleegkundige/ICD 
begeleider 
Catharina zh Eindhoven 

Eefje Postelmans Congressen ICD verpleegkundige, 
Amphia zh Breda 

Marcel Samuels website Verpleegkundige RAVU 

Annette de Meijer PR Cathlab/ICD verpleegkundige 
Albert Schweitzer zh Dordrecht 

Karlien Nieuwenhuyzen lid Verpleegkundig consulent 
ICD/CCU verpleegkundige 
Amsterdam UMC 

Sanne Betist Stopt per 1 januari  

Maria brussen Stopt per 1 januari  
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3.10 Werkgroep Interventiecardiologie (WIC)  
 

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. Het is 
een klankbord voor de diverse werkgroepleden waarbinnen gebruik gemaakt kan worden van ieders 
expertise / deskundigheid en ervaring binnen het werkveld interventiecardiologie. Daarnaast wil de 
werkgroep de positie van de beroepsgroep en de professionaliteit zowel binnen de eigen organisatie 
als op landelijk niveau versterken. 

Activiteiten 
De werkgroep Interventiecardiologie heeft de volgende activiteiten die jaarlijks op de agenda staan: 

Activiteit: Inhoud / opmerking: Aandachtsveld: 

Deelname en bijdrage aan 
Cordiaal 

Aanleveren van artikelen aan Cordiaal Kristof Clerx 

Deelname congrescommissie 
NVHVV  

Vanuit de werkgroep geïnitieerde input 
aanleveren ter invulling sessies 
programma CarVasZ 

Laura van Vliet & Willeke 
Mensingh, congres-
commissielid, vertegen-
woordigers werkgroep 
(Margje Brummel-Vermeulen, 
Duo-voorzitter) 

Jaarlijkse realisatie update 
informatieboekje 
Interventiecentra Nederland 

Is uitgesteld naar Q1 / 2022 
 

Dewy Portier 

Organiseren van CNE 
(Continuing Nursing Education) 
jaarlijks 

Datum 22 maart,  “Meten is weten”. Kristof Clerx 
Karlijne van der Haven 

Draaiboek door- en voor onze 
werkgroep 

Jaarlijks geëvalueerd en geüpdatet Dewy Portier 

Samenwerking met de NHV Dit betreft het schrijven van het 
Beroepscompetentieprofiel voor 
diagnostische Hartcatheterisatie 
afdelingen. Is in conceptvorm klaar, 
eindbesluit en definitieve versie wordt 
door de NHV vastgesteld. 

Marjo de Ronde-Tillmans 
Ank Adan 

Samenwerking met de WIL 
(Werkgroep Interventie 
leidinggevenden Nederland) 

Op jaarbasis zijn er een 4-5 tal 
vergaderingen met de aangesloten 
leidinggevenden Interventiecentra 
Nederland waarin actuele thema’s / 
onderwerpen/ ontwikkelingen binnen 
de professie op de agenda staan en 
worden besproken/ uitgewerkt al dan 
niet in samenwerking met de WIC. 

Marjo de Ronde-Tillmans, 
voorzitter WIL 
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Visiteren van Interventiecentra 
in Nederland i.s.m. de NHV en 
NVVC 
 

Deelname en bijdrage vanuit de NVHVV 
en onze werkgroep aan visitatie. 

Ank Adan, visiteur NHV 
Danny Mulder, visiteur NHV 
Carlijn Kamer, interventie 
verpleegkundige MeanderMC, 
visiteur NHV 

Deelname aan geplande 
overleggen vanuit de NVHVV 
met de NHR 

Actualiteiten/ thema’s worden 
besproken in kader samenwerking 

Marjo de Ronde-Tillmans 

Deelname aan geplande 
overleggen vanuit de NVHVV 
met de NVVC / 
opleidingscoördinator NVVC 

Actualiteiten/ thema’s worden 
besproken in kader samenwerking 

Marjo de Ronde-Tillmans 

Deelname aan geplande 
overleggen met het CZO 
aangaande 
Beroepscompetentieprofiel 

Actualiteiten/ thema’s worden 
besproken in kader samenwerking en 
professionalisering van de 
beroepsprofessie, gelegen op onderwijs/ 
opleidingsgebied. 

Marjo de Ronde-Tillmans 

 
JAARVERSLAG 2021 
 
Bijeenkomsten 
De werkgroep Interventiecardiologie komt normaliter 4-5x jaarlijks bij elkaar: locatie Erasmus MC 
Rotterdam. Vanaf 2020 is hier door de COVID-19 intrede een aanpassing in gekomen en vergaderen 
wij telefonisch en via Teams/Zoom. In december 2021 hebben wij onze laatste vergadering van 2021 
fysiek gepland, wanneer de Covid-19 maatregelen dit toelaten. 
 
Resultaten 
1. Aangeleverde artikelen aan Cordiaal: 

Inbreng Cordiaal  

Cordiaal 1  Opfriscursus:  
De circulatoire (r) evolutie en Leonardo Da Vinci, de leermeester 
voor aortaklepanatomie, K. Clerx 

Cordiaal 2 Uit de praktijk:  
"Werkplek-leren op de HCK" van het Radboudumc,  
Danny Mulder, Bas van Uden 

Cordiaal 5 “ Een mijlpaal binnen de interventiecardiologie”, Dewy Portier 

2. In 2021 heeft er geen CNE Interventiecardiologie plaatsgevonden 
3. Jaarlijkse Informatieboekje Interventiecentra Nederland; is uitgesteld naar Q1 2022 
4. Gestart als visiteur NVHVV-NHV: Danny Mulder UMC Nijmegen.  
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JAARPLAN 2022 
 
De concrete activiteiten voor het jaar 2022 

Activiteit: Inhoud / opmerking: Aandachtsveld: 

Deelname en bijdrage aan 
Cordiaal 
 

Aanleveren van artikelen aan Cordiaal 2022:  
Cordiaal 1: opfriscursus, deadline 27-12-2021 
Cordiaal 2: artikel, deadline 24-02-2022 
Cordiaal 4: artikel, deadline 01-08-2022  

Kristof Clerx 

Deelname congrescommissie 
NVHVV  

Vanuit de werkgroep geïnitieerde input 
aanleveren ter invulling sessies programma 
CarVasZ 18 november 2022 
 
 

Laura van Vliet, 
congrescommissielid, 
vertegenwoordiger 
werkgroep 
(Margje Brummel-
Vermeulen, Duo-
voorzitter) 

Jaarlijkse realisatie update 
informatieboekje 
Interventiecentra Nederland 

Realisatie  Q1 / 2022 
 

Dewy Portier 

Organiseren van CNE 
(Continuing Nursing 
Education) jaarlijks 

Datum 22 maart,  “Meten is weten”. 
 

Kristof Clerx 
Karlijne van der Haven 

Draaiboek door- en voor onze 
werkgroep 

Jaarlijks geëvalueerd en geüpdatet Dewy Portier 

Samenwerking met de NHV Dit betreft het schrijven van het 
Beroepscompetentieprofiel voor 
diagnostische Hartcatheterisatie afdelingen. 
Conceptvorm klaar, eindbesluit/definitieve 
versie wordt door de NHV vastgesteld, 
afronding volgt 2021-2022. 

Marjo de Ronde-Tillmans 
Ank Adan 

Samenwerking met de WIL 
(Werkgroep Interventie 
leidinggevenden Nederland) 

Op jaarbasis zijn er een 4-5 tal vergaderingen 
met de aangesloten leidinggevenden 
Interventiecentra Nederland waarin actuele 
thema’s / onderwerpen/ ontwikkelingen 
binnen de beroepsprofessie op de agenda 
staan en worden besproken/uitgewerkt al 
dan niet in samenwerking met de WIC. 

Marjo de Ronde-Tillmans, 
voorzitter WIL 

Visiteren van 
Interventiecentra in 
Nederland i.s.m. de NHV en 
NVVC 
 

Deelname en bijdrage vanuit de NVHVV en 
onze werkgroep aan visitatie. 

Ank Adan, visiteur NHV 
Danny Mulder, visiteur 
NHV 

Deelname aan geplande 
overleggen vanuit de NVHVV 
met de NHR 

Actualiteiten/thema’s worden besproken in 
kader samenwerking 

Marjo de Ronde-Tillmans 

Deelname aan geplande 
overleggen vanuit de NVHVV 
met de NVVC / 
opleidingscoördinator NVVC 

Actualiteiten/thema’s worden besproken in 
kader samenwerking 

Marjo de Ronde-Tillmans 

Deelname aan geplande 
overleggen met het CZO 
aangaande 
Beroepscompetentieprofiel 

Actualiteiten/ thema’s worden besproken in 
kader samenwerking en professionalisering 
van de beroepsprofessie, gelegen op 
onderwijs/ opleidingsgebied. 

Marjo de Ronde-Tillmans 
Jeanette Morsink (geen 
actief lid van de 
Werkgroep 
interventiecardiologie, op 
afroep afgevaardigde 
namens de NVHVV)  
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Deelname Landelijke 
werkgroep EPA’s medewerker 
interventiecardiologie  
 
EPA’s:  
De EPA’s (Entrustable 
Professional Activities) of te 
wel toe te vertrouwen 
professionele activiteiten, zijn 
de bouwstenen voor de 
Verpleegkundige Vervolg 
Opleidingen (VVO) en de 
Medisch Ondersteunende 
Opleidingen (MOO).  
Hiervoor wordt door CZO Flex 
Level in verschillende fases een 
vernieuwd opleidingsstelsel 
uitgerold. Hier wordt in 
samenwerking met de 
theorieaanbieders en de 
praktijken vorm aan gegeven.  
Voor de Acute Zorg zijn voor 
de VVO de meeste opleidingen 
al in een EPA leerroute 
vastgelegd. Deze bestaan voor 
alle opleidingen uit de BAZ 
(Basis Acute Zorg, 5 EPA’s) en 
hierna volgen de kern EPA’s en 
eventueel specifieke EPA’s per 
opleiding.  
Omdat de CZO erkenning voor 
de opleiding medewerker 
recent is afgegeven, is deze 
opleiding niet meegenomen in 
de 1e tranche van CZO Flex 
Level. 

Initiatief vanuit de 3 theorieaanbieders: 

• Wenckebach Instituut 

• Erasmus MC Academie 

• Amstel Academie 
 
Werkgroep samengesteld uit:  
a. opleidingscoördinatoren van de 3 theorie 
aanbieders  

b. vertegenwoordigers uit het praktijkveld  

c. expertise-lid CZO Flex Level  
 
Klankbordgroep, samengesteld uit 
vertegenwoordigers uit het praktijkveld (die 
niet deelnemen in de werkgroep).  
 
Doelstelling: 
Het opleveren van de EPA’s door de 
werkgroep aan het CZO  

• CZO past hiermee de eindtermen van de 
opleiding aan, conform het EPA model  

 
17 november 2021 heeft via TEAMS een 1e 
informatiesessie plaatsgevonden waar 
vertegenwoordigers (afnemers van 
bovengenoemde 3 theorieaanbieders) van de 
praktijkinstellingen (regio) voor genodigd zijn 
geweest. 

➔ De totale werkgroep 
interventiecardiologie 
levert  actief input 
aan de 
afgevaardigden van 
de werkgroep om 
mee te nemen/ te 
gebruiken in dit 
landelijke project. 

 
 
De volgende personen uit 
de werkgroep 
interventiecardiologie zijn 
onafhankelijk van elkaar 
benaderd door 1 van de 3 
theorieaanbieders: 
 
Deelnemer werkgroep 
EPA’s:  
Willeke Mensingh 
 
Deelnemer 
Klankbordgroep: 
Marjo de Ronde-Tillmans 
Margje Brummel-
Vermeulen 
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Samenstelling werkgroep 
De werkgroep heeft de volgende samenstelling: 
 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als … / bij … 

Marjo de Ronde-Tillmans Voorzitter Voorzitter WIL  
Voorzitter congrescommissie Cathlab 
Symposium DRES  
Wetenschappelijk onderzoeker, 
TAVI-coördinator afdeling 
Interventie Cardiologie,  Erasmus MC 
Rotterdam 

Ank Adan Vicevoorzitter, secretaris 
Visiteur NHV 

Interventiemedewerker HCK, 
ziekenhuis Breda 

Margje Brummel-Vermeulen Algemeen werkgroeplid 
Duo-voorzitter 
congrescommissie  

Verpleegkundig Specialist HCK /Post 
Infarct Polikliniek, UMC Utrecht 
 

Karlijne van der Haven Algemeen werkgroeplid 
Organisatie CNE’s 

Teamleider HCK, OLVG Amsterdam 

Willeke Mensingh Algemeen werkgroeplid 
Congrescommissielid  

Praktijkopleider / HCK-
verpleegkundige,  
UMC Groningen 

Danny Mulder Algemeen werkgroeplid 
Visiteur NHV 

Operationeel manager HCK/Holding,  
Radboud Ziekenhuis UMC Nijmegen 

Kristof Clerx Algemeen werkgroeplid 
Redactieraadslid Cordiaal 
Organisatie CNE’s 

Praktijktopleider / HCK-
verpleegkundige, Maastricht UMC+ 

Dewy Portier Algemeen werkgroeplid, 
Verantwoordelijk voor de 
samenstelling van het 
Informatieboekje & 
draaiboek werkgroep 

HCK-verpleegkundige Meander 
Medisch Centrum Amersfoort 

Laura van Vliet Algemeen werkgroeplid 
Congrescommissielid  

HCK-verpleegkundige OLVG 
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3.11 Werkgroep Vasculaire Zorg 
 
Doel van de werkgroep   

De werkgroep richt zich op het in stand houden van een landelijk netwerk voor collega’s in de 

vasculaire zorg. Hierbij dragen we bij aan invulling van scholing voor het verpleegkundig vak. Dit doen 

we door CNE’s, maar ook het aansterken van netwerk relaties met de meer medische vakgroepen. 

We delen onze kennis door jaarlijks een bijdrage te leveren aan Cordiaal en willen indien nodig 

meedenken met de post-hbo opleiding Chronisch zieken van de Hogeschool Utrecht. We leren van 

elkaar door in 4 jaarlijkse bijeenkomsten ervaringen en gedachten uit te wisselen en streven ernaar 

aan tafel te zitten daar waar we vertegenwoordigd dienen te worden. Alles met de beste zorg voor 

de patiënten voor ogen. En.. een leven lang leren. 

 
Activiteiten 

• Organiseren CNE 2x jaar 

• Actieve deelname aan Cordiaal + aanleveren artikelen 

• Netwerk contact, onder andere bij NVF 

• Indien gewenst meedenken aan inhoud van de post-hbo opleiding Chronisch zieken aan de HU 

• Deelname aan organisatie CarVasZ 

 

JAARVERSLAG 2021 

 
Algemeen 
Veel wisselingen in werkgroepleden, waardoor we nog niet op volle sterkte zijn. Tevens zullen 
komend jaar nog 2 werkgroepleden uitstromen. 
 
Bijeenkomsten 
4x per jaar werkgroep vergadering, digitaal, tenzij na CNE, dan fysiek 
1x per jaar diner (na vergadering) 
2x CNE, afhankelijk van COVID maatregelen fysiek/hybride/digitaal 
 
Resultaten 2021 
1 CNE in maart welke digitaal plaatsvond met 40 deelnemers 
1 CNE in september welke fysiek plaatsvond met 25 deelnemers 
 
JAARPLAN 2022 

 

De concrete activiteiten voor het jaar 2022 

• 2x CNE 

• 4x werkgroepvergadering 

• Publicatie in Cordiaal 

• Werven van meer nieuwe leden (totaal max. 8 in de werkgroep) 

• Aansterken connecties in het werkveld, o.a. NVF 
 
Bijeenkomsten 
De werkgroepvergaderingen houden we digitaal, om reistijd en reiskosten te besparen. Op dagen van 
CNE’s zullen we fysiek vergaderen. Voor de CNE’s is het nog de vraag hoe we dit in 2022 organiseren, 
afhankelijk van de Covid-maatregelen. 
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Samenstelling werkgroep 
De werkgroep heeft de volgende samenstelling: 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als … / bij … 

Irene van der Ploeg Voorzitter 
CNE maart 2022 

UMC Utrecht, Hart- en 
vaatcentrum 

Else Korpershoek 
Uitstroom in 2022 

Secretaris 
CNE maart 2022 

Diabeteszorg kind 

Mariëlle Hartzema Redactieraad Cordiaal 
CNE sept 2022 

Radboud Nijmegen, coronaire 
insufficiëntie 

Linda Smulders CNE sept 2022 
Artikel cordiaal 2022 

Radboud Nijmegen, 
verplegingswetenschapper 
vaatchirurgie 

Corien Flint 
Uitstroom in 2022 

CarVasZ 
Werkveldcommissie HU 

UMC Utrecht, vasculaire zorg 

Ymke Broers CNE 2022 Diakonessenhuis Utrecht, 
vasculaire zorg 
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3.12 Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek 
 

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 door scholing en netwerkactiviteiten. 
 
Samenstelling 
In de werkgroep hebben verpleegkundigen met sterke affiniteit met wetenschappelijk onderzoek 
zitting. De leden doen onderzoek of coördineren wetenschappelijk onderzoek binnen de cardiologie. 
Eén lid van de werkgroep heeft zitting in de redactieraad van Cordiaal en één lid in de 
congrescommissie van CarVasZ. 
 
Activiteiten 
1. Wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig handelen door: 

• deelnemen aan de werkgroep Onderzoeksbeleid van de Dutch CardioVascular Alliance; 

• herkennen van kennishiaten in cardiovasculaire zorg en via onderzoek een bijdrage leveren 
aan de oplossing hiervan;   

• via samenwerking met andere werkgroepen bijdragen aan de ontwikkeling van evidence-
based richtlijnen t.b.v. de cardiovasculaire zorg. 

 
2. Stimuleren wetenschappelijk onderzoek door: 

• het geven van advies bij het schrijven van een abstract voor leden van de NVHVV (op 
verzoek); 

• het geven van advies aan leden/werkgroepen van de NVHVV t.b.v. het onderzoeken van de 
eigen praktijk, in algemene zin en op het gebied van ieders eigen expertise; 

• het verzorgen van minimaal 2 (wetenschappelijke) artikelen in Cordiaal; 

• het begeleiden van verpleegkundigen (bachelor/master in opleiding) bij het schrijven van 
artikelen over eigen onderzoek. 

 
3. De afstand tussen praktijk en onderzoek te verkleinen door: 

• het stimuleren van deelname aan de jaarlijkse bijeenkomsten van CCNAP en de ESC om een 
Europees netwerk op te bouwen van cardiovasculaire onderzoekers / verpleegkundigen; 

• het participeren in na-en bijscholing (CNE’s) van andere werkgroepen, daar waar het 
onderwerp wetenschappelijk onderzoek betreft en het ontwikkelen van een eigen 
Continuing Nursing Education (CNE); 

• het zelfstandig een abstract-sessie te verzorgen op CarVasZ en samenwerken met andere 
werkgroepen om sessies te verzorgen op CarVasZ. 
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JAARVERSLAG 2021 
 
Bijeenkomsten 
4 keer dit jaar, online via Teams. Verder wordt er gecommuniceerd via e-mail en telefonisch. 
 
Resultaten 2021 

• Aanleveren van artikelen in Cordiaal: 
- Heleen Smets, Henri van Dalen, Janet van Kuilenburg: Kwalitatief onderzoek naar 

ondersteuningsbehoefte van patiënten met atriumfibrilleren: Help! Mijn hart klopt. (nr. 2) 
- Marjolein Snaterse en Lotte Spies: Master Critical Care: Master opgeleide verpleegkundigen 

aan het bed in de acute zorg. (nr. 2) 
- Ineke Sterk: Opsporing en behandeling van patiënten met een erfelijk verhoogd cholesterol 

in de dagelijkse praktijk: Een hoog cholesterol kan erfelijk zijn! (nr. 3) 
- Anja Brunsveld-Reinders, Marjolein Snaterse, Henri van Dalen: Tips voor het schrijven van 

een aantrekkelijk abstract: Hoe schrijf ik een abstract? (nr. 3) 
- Ineke Sterk: Opfriscursus: Bloeddruk meten in de dagelijkse praktijk. (nr. 3) 
- Anja Brunsveld-Reinders, Marjolein Snaterse, Henri van Dalen: Hoe maak ik een 

wetenschappelijke poster?  (nr. 4) 

• Verzorgen 2 eigen sessies, waaronder een abstract sessie op CarVasZ (wegens COVID congres 
gecanceld); 

• Verder inhoudelijk vormgeven aan het verzamelen van kenmerken van deelnemers van CarVasZ 
(voorbereid); 

• Voorbereiding CNE 2022, de CNE 2021 heeft niet plaatsgevonden.  
 
JAARPLAN 2022 
 
De concrete activiteiten voor het jaar 2022 
1. Organiseren van een CNE 

Thema: Preventie/gezond leven/ denken vanuit gezondheid, met gebruik maken van richtlijnen 
van ESC en artikelen uit Netherlands Heart Journal m.b.t. preventieakkoord en regelgeving.  
Doelgroep: achterban van alle werkgroepen. 
Titel: Positief over Preventie. Transfer van behandelen naar voorkomen.    
Verzorgen abstract sessie op CarVasZ en i.s.m. andere werkgroepen sessies verzorgen. 

 
2. Input in Cordiaal, door middel van bespreken van eigen onderzoek, of dat van anderen.     

Doelstelling: minimaal twee artikelen per jaar vanuit de werkgroep. Eventueel schrijven van 
artikelen over wetenschappelijk onderzoek en dan deze in combinatie met een artikel, dat in 
Cordiaal verschijnt, de verschillende termen van wetenschappelijk onderzoek nader toelichten.  

 
3. Vormgeven aan het visualiseren en analyseren van kenmerken van bezoekers van CarVasZ als 

onderdeel informatievoorziening / onderzoek CarVasZ.  
 
Bijeenkomsten 
Er zijn in 2022 drie digitale bijeenkomsten gepland en twee bijeenkomsten in Utrecht. Verder wordt 
er gecommuniceerd via e-mail en telefonisch. 
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Samenstelling werkgroep 
De werkgroep had geheel 2021 de volgende samenstelling: 

Naam Functie in werkgroep Werkzaam als … / bij … 

Mw. Marjolein Snaterse 
(voorzitter), PhD 

Voorzitter  Lecturer / PhD researcher 
School of Nursing 
Cardiovascular 
disease prevention, 
Hogeschool van Amsterdam 

Mw. Ingrid Schiks (secretaris), 
MSc 

Secretaris Verpleegkundige afdeling 
Cardiologie, RadboudUMC, 
Nijmegen 

Mw. Anja Brunsveld-Reinders, 
PhD, MSc (congrescommissie) 

Congrescommissie Programmamanager 
Academische Verpleegkunde & 
adviseur Kwaliteit en 
Patiëntveiligheid LUMC 

Dhr. Henri van Dalen, Msc  Researchverpleegkundige 
Cardiologie en junior 
onderzoeker Jeroen Bosch 
ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch 

Mw. Judith Frings, MANP  Hogeschooldocent, 
Hogeschool Utrecht 

Dhr. John de Heide, MSc  Verpleegkundig Specialist, 
Erasmus MC Rotterdam 

Mw. Ineke Sterk, MSc Redactieraad Cordiaal Verpleegkundig Specialist Rivas 
Zorggroep, locatie 
Beatrixziekenhuis, Gorinchem 

 


