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TOEKOMSTBESTENDIGE ZORG 
VOOR HET HART

De missie van de Nederlandse Vereniging 
voor Cardiologie (NVVC) is het faciliteren van 
hoogwaardige cardiologische zorg, geleverd door 
goed toegeruste zorgprofessionals, betrokken bij 
patiënt en samenleving. 

Deze hoogwaardige cardiologische zorg heeft veel 
opgeleverd, maar toegankelijkheid tot deze zorg staat onder 
druk. De zorgvraag neemt toe door een verouderende 
populatie, de beschikbaarheid van zorgpersoneel neemt af 
en budgetten stijgen niet. 

Daarom zullen de ‘goed toegeruste zorgprofessionals’, naast 
cardiologen, ook steeds vaker anderen betreffen. Denk aan 
huisartsen met wie we de cardiologische zorg beter en 
slimmer in netwerken willen organiseren. Denk ook aan 
verpleegkundig specialisten en physician assistants die steeds 
meer taken overnemen van de cardioloog en samen met 
hartfunctielaboranten en hartkatheterisatiemedewerkers het 
optimale behandelteam vormen. 

‘Betrokken bij de patiënt’ wordt meer betrekken van de 
patiënt bij keuzen in behandelingen. Kwaliteit neemt toe 
als we de wensen en mogelijkheden van de patiënt laten 
meewegen en samen beslissen over wat kwaliteit van leven 
verhoogt. Zo definiëren we kwaliteit meer in termen van 
positieve uitkomsten voor het leven van de patiënt. 

Natuurlijk blijft de cardioloog zichtbaar betrokken bij de 
maatschappelijke gezondheidsthema’s, zoals het stimuleren 
van een gezonde leefstijl.

De cardioloog ziet dat het blijven leveren van hoogwaardige 
cardiologische zorg andere eisen stelt aan zijn rol als 
professional, waarbij het werk wordt verricht in juiste balans 
met eigen welzijn en werkplezier. Innovaties op basis van 
nieuwe behandelmethoden, kunstmatige intelligentie en 
leveren van zorg op afstand met behulp van e-health dragen 
daar aan bij. 

De rode draad om de zorg voor het hart toekomstbestendig 
te maken is te vangen in ‘oog voor de mens’ en 
organisatorische innovatie. Willen we de cardiologische 
zorg op hoog niveau toegankelijk houden dan moeten we 
met aandacht voor de behoeften van zowel patiënten als 
professionals de zorg samen anders organiseren.  

Om dat te bereiken formuleert de NVVC 3 speerpunten 
met bijbehorende activiteiten tot 2025: toegankelijkheid, 
kwaliteit en cardioloog van (over)morgen. 

NVVC BELEIDSVISIE

2025

Juiste Zorg op de Juiste Plek
Chronische en acute zorg organiseren in 
lokale en regionale netwerken over de 
grenzen van de huidige zorglijnen heen 
middels het Connect programma. Dit 
verder uitbouwen en focussen op het 
inregelen  van de samenwerking tussen 
cardiologen en huisartsen. 

Complexe en veelal op multimorbiditeit 
berustende zorg wordt in het ziekenhuis 
geleverd.

Optimaliseren behandelteam
Stimuleren taakherschikking door 
verpleegkundig specialisten en physician 
assistants. Bijdragen aan voldoende 
beschikbaarheid van gespecialiseerde 
verpleegkundigen, hartfunctielaboranten 
en hartkatheterisatiemedewerkers. 

Doelmatige en zinnige zorg
Belasting op het zorgsysteem verminderen 
door zorgevaluatie en het bevorderen van 
verstandige keuzes.

Zorginnovatie
Focus op innovaties die de beweging 
naar ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ 
faciliteren.

Patiëntgerichtheid en de mens achter de
patiënt
Voor het leveren van goede kwaliteit is
het essentieel dat de cardioloog aandacht 
heeft voor de wensen en mogelijkheden 
van de patiënt, en samen met de patiënt 
beslist wat zijn kwaliteit van leven kan 
verhogen. Ook in de uitkomstmaten gaat 
de kwaliteit van leven, gemeten over een 
langere periode, een prominentere rol 
spelen.

Vakgroep evalueert en verbetert
Niet controleren, maar een proactieve
rol en eigen regie van de vakgroep op het
evalueren en verbeteren van de zorg. 
Aandacht en tijd voor het implementeren 
van richtlijnen.

Verbeteren richtlijnen en protocollen,
tools om te verbeteren
Inzetten op ‘levende’ richtlijnen die
voortduren geactualiseerd worden,
kwaliteitsinstrumenten makkelijker
vindbaar maken en meer aandacht voor
tools die implementatie bevorderen.
Stimuleren gebruik van benchmarkdata
van NHR om te weten ‘hoe je het doet’.

Werkklimaat verbeteren door uitdaging 
en balans 
Een vitale cardioloog is de basis voor 
het vertrouwen van de patiënt in de 
beroepsgroep. Een gezonde en boeiende 
werkomgeving biedt uitdaging bij een 
acceptabele werkdruk, een goede balans 
tussen werk en privé en de mogelijkheid 
om regie te nemen bij veranderingen.  

Een goed toegeruste cardioloog door 
op het individu afgestemde opleiding en 
nascholing 
De dynamische omgeving waarin de 
cardioloog wordt opgeleid en werkt 
zal een lerende omgeving zijn. Het 
vergroten van kennis, competenties en 
bekwaamheden zal vaker gericht zijn 
op netwerkzorg en dus ook meer op 
samenwerking met andere vakgroepen en 
specialismen.  
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SPEERPUNT 1:

TOEGANKELIJKHEID 

SPEERPUNT 2:

KWALITEIT
2

Toegankelijkheid borgen door zorg 

zo dicht mogelijk bij de patiënt in de 

thuissituatie te leveren en innovaties te 

stimuleren die dit mogelijk maken.  

Kwaliteit verhogen door 

gepersonaliseerde patiëntenzorg 

en focus op verbeteren door 

vakgroep zelf.

SPEERPUNT 3:

CARDIOLOOG VAN (OVER)MORGEN  
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Een vitale cardioloog met werkplezier in een 

blijvend boeiend en uitdagend vak door op 

het individu afgestemde opleiding en 

nascholing over leiderschap, samen-

werking en organisatie van zorg.

1: Toegankelijkheid 2: Kwaliteit 3: Cardioloog van (over)morgen


