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Voorwoord

NVVC Bestuur

Met gevoelens van trots bieden wij u het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
(NVVC) over het jaar 2017 aan. Daarin zijn alle activiteiten en bereikte resultaten opgenomen,
gerangschikt naar de verschillende themagebieden binnen onze vereniging.
In 2017 heeft de professionalisering van vereniging en bestuur veel aandacht gevraagd. Dit heeft geleid
tot het instellen van een beleidscyclus. Een jaarplan 2017 is gedurende het afgelopen jaar opgesteld en
op de Algemene Leden Vergadering (ALV) tijdens het najaarscongres is het jaarplan 2018
gepresenteerd. Het voorliggende jaarverslag 2017 is een weergave van wat gerealiseerd is van het
jaarplan 2017. Alle activiteiten uit het jaarplan 2017 zijn opgepakt, waarbij de meeste doelen zijn
gerealiseerd. Enkele activiteiten lopen door in 2018.
Commissies, werkgroepen, kamers en projectgroepen zijn druk bezig geweest met het uitvoeren van
hun plannen. Een weergave daarvan treft u in het jaarverslag aan. Het geeft een goed beeld van alle
inspanningen die verricht zijn met het doel de cardiologische zorg in Nederland op een hoog peil te
houden en waar mogelijk te verbeteren. Veel werk is verzet, grotendeels belangeloos. We zijn dan ook
veel dank verschuldigd aan alle leden die individueel of via werkgroepen, kamers, projectgroepen of
commissies hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de bereikte resultaten.
Een woord van dank gaat ook uit naar alle medewerkers van het bureau. Zij hebben op geweldige
wijze ondersteuning geboden. Zonder hen was het nooit gelukt te realiseren wat in 2017 is gebeurd.
Inmiddels zijn we begonnen aan de uitwerking van het jaarplan 2018 in het volste vertrouwen u over
een jaar te kunnen meedelen dat de plannen zijn geslaagd. Plannen die de cardiologische
professionals moeten helpen hun werk in het belang van de patiënt met passie en compassie te
kunnen uitvoeren.
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
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Vereniging en bestuur

Dr. H.A. (Hans) Bosker

Veel veranderingen deden zich voor binnen het bestuur in 2017. De bestuurswisseling tijdens het
voorjaarscongres zorgde voor een nieuwe samenstelling. Om zorg te dragen voor een goede
samenwerking vond in mei een ‘drijfverensessie’ plaats met de bedoeling elkaar beter te leren
kennen en te ontdekken waar ieders kwaliteiten liggen en wat de kracht van ons als team is. Aan de
hand daarvan zijn de portefeuilles van de vereniging verdeeld.
Niet alleen veranderde de samenstelling van het bestuur en de functie van bestuursleden, ook trad
vanaf de voorjaarsvergadering een nieuwe bureaudirecteur aan (Dr. W. Timmerman). Zij nam niet
alleen de taken van de interim-bureaudirecteur over, maar zorgde ook voor een bureau dat in staat is
naar de toekomst toe maximale ondersteuning te bieden aan het bestuur en de leden. Zo breidde het
bureau zich uit met nieuwe beleidsadviseurs.
Veel aandacht ging uit naar de professionalisering van bestuur en vereniging. De themagebieden
binnen de vereniging waren reeds vastgesteld, de aansturing ervan nog niet. De aansturing van de
themagebieden is vormgegeven door een drietal personen, te weten de voorzitter van het
desbetreffend themagebied, de portefeuillehouder vanuit het bestuur en de beleidsadviseur op het
thema vanuit het bureau. Voor het invullen van bestuurlijke functies binnen de vereniging hanteert het
bestuur sinds afgelopen jaar sollicitatieprocedures, waarmee openheid en transparantie is gecreëerd.
Het instellen van een beleidscyclus volgde en tijdens de najaarsvergadering presenteerden we als
bestuur voor het eerst een goed onderbouwd jaarplan (2018), afgestemd op het ‘Beleidsplan 2015 –
2020’. Dit jaarplan zal leidend zijn bij de te ondernemen activiteiten.
Met de oprichting van 4pulse B.V. in 2017 zullen alle commerciële activiteiten van de vereniging
daarin worden ondergebracht. Daarbij valt te denken aan het organiseren van congressen en het
aanbieden van consultancy diensten. Er is een begin gemaakt met de inrichting van de Consultancy. In
het kader van de oprichting 4pulse B.V. valt nog te melden dat een uitvoerig traject met de
belastingdienst aangaande vennootschapsbelasting naar tevredenheid is afgerond.
Tot slot zijn we trots op de oprichting van één registratie-organisatie voor hartzorg binnen Nederland,
de Nederlandse Hart Registratie (NHR). Veel inzet en aandacht is vanuit het bestuur daar naartoe
uitgegaan.
In het jaar 2017 is de basis gelegd voor een optimaal functioneren van bestuur, bureau en vereniging.
Een basis om met vol vertrouwen en verwachting de doelstellingen van de vereniging te realiseren.
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Raad van Toezicht

Prof. dr. M.J. (Menko-Jan) de Boer

De Raad van Toezicht heeft in 2017 een aantal personele wisselingen gezien. Wij hebben de collegae
Kathinka Peels en Micon Bijl bedankt voor hun grote inzet voor de Raad van Toezicht en wij hebben
Evelyn de Vrey verwelkomd als nieuw lid.
In overleg met het bestuur van de NVVC werd in het najaar 2017 besloten een nieuwe procedure voor
nieuwe leden van de Raad van Toezicht in gang te zetten. Tijdens de najaarsvergadering werd dit door
de voorzitter van de Raad van Toezicht toegelicht. Waar in het verleden een vrij regenteske werving
voor nieuwe leden werd gehanteerd, werd nu een open procedure gevolgd. Inmiddels hebben
gesprekken met een aantal kandidaten plaats gevonden en de nieuwe voordracht zal tijdens de
voorjaarsvergadering 2018 plaats vinden.
De belangrijkste punten die in het afgelopen jaar besproken werden met het NVVC bestuur betroffen
de herinrichting van het bureau en het oprichten van een overkoepelende B.V. om daarin een aantal
activiteiten onder te brengen. Daarnaast is heroriëntatie in relatie tot de recent opgerichte Federatie
van Medisch Specialisten onderwerp van gesprekken geweest. De revisie van de financiële situatie en
meer in het bijzonder de fiscale positie van de NVVC heeft veel overleg tussen de thesaurier en de
Raad van Toezicht noodzakelijk gemaakt. In het bijzonder wil de raad Leon de Zwart en Ed de Kluiver
bedanken voor hun grote inzet en succesvolle afronding van deze precaire problematiek.
Al met al kan de Raad van Toezicht terugkijken op een zeer goed jaar waarin door alle geledingen van
de NVVC nieuwe en constructieve initiatieven zijn ontplooid.

Pagina 5 van 19

6 april 2018

NVVC-bureau

Dr. W. (Wia) Timmerman

Voor de bureaumedewerkers was 2017 een veelbewogen jaar. Niet alleen werd de samenstelling van
het team over het jaar behoorlijk veranderd, ook was er een overgang van interim-directeur naar
nieuwe directeur. Voor een aantal medewerkers speelden er bovendien veranderingen op het gebied
van arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling. Daarnaast traden er in het voorjaar een aantal nieuwe
bestuursleden aan en namen we afscheid van de vertrekkende bestuursleden. Verder vonden er
wisselingen plaats in besturen van diverse commissies. En er is in 2017 begonnen met de
voorbereidingen voor de overgang naar een nieuw ICT systeem voor de vereniging in 2018.
Ik ben dan ook trots op de bureaumedewerkers, dat zij ondanks deze schuivende panelen in het
afgelopen jaar zich met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen hebben ingezet voor de
vereniging.
En waar hebben we zoal aan gewerkt?
De professionalisering van de vereniging stond in 2017 centraal. Voor het bureau betekende dat
meer structuur aanbrengen waardoor meer inzicht en overzicht in de activiteiten en financiën van de
vereniging gecreëerd zijn. Met het aanstellen van een aantal senior beleidsadviseurs kreeg het bureau
ook extra mogelijkheden om actieve leden werk uit handen te nemen en op thema´s als Kwaliteit,
Beroepsbelangen en Connect de regie meer naar zich toe te trekken. Gelukkig hebben we in 2017
meer ruimte tot onze beschikking gekregen in het mooie Holland Heart House, waar we erg blij mee
zijn.
Verder is er bijgedragen aan de oprichting van de B.V. van de NVVC en de beoogde Consultancy die
de NVVC vanuit deze 4pulse B.V. wil laten functioneren. Ook is er externe financiering verkregen voor
een aantal relevante SKMS projecten. Eén ervan geeft ons de mogelijkheid om het komend jaar ons
kwaliteitsbeleid goed door te lichten en te optimaliseren.
En natuurlijk zijn er weer twee mooie NVVC congressen georganiseerd in nauwe samenwerking met
Roijé Congressen, en heeft een geslaagde ESC borrel plaatsgevonden in Barcelona, georganiseerd
door het bureau samen met onze ganggenoten van WCN.
We hebben er alles aan gedaan om goede ondersteuning te geven aan alle leden van de NVVC. Daar
zullen we ook in 2018 met veel plezier aan blijven werken!
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Kwaliteit

Dr. T.W. (Tjebbe) Galema

In 2017 waren er verschillende belangrijke items waar de commissie kwaliteit aan gewerkt heeft.
Ten eerste was dit de afronding van het project: ‘Toetsing van zachte aspecten bij
kwaliteitsvisitaties.’ De NVVC was de eerste wetenschappelijke vereniging binnen FMS verband die
dit project met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) heeft
laten uitvoeren. In een eindrapport worden verschillende aanbevelingen gedaan rondom het toetsten
van zachte aspecten. De implementatie van deze aanbevelingen zal plaatsvinden in 2018.
Daarnaast de kwaliteitstoetsing. Dit zien wij nu meer als een continu proces, dat niet alleen maar
eens in de vijf jaar wordt uitgevoerd. Een goed voorbeeld is de jaarlijkse uitvraag van volumenormen
PCI om centra te wijzen op afspraken die we zelf met elkaar binnen NVVC hebben gemaakt. Dit
hebben we afgelopen jaar dan ook uitgevoerd,
Verder is er een begin gemaakt om visitatie systematiek te verbeteren: de vragenlijsten zijn
aangepast, er is meer transparantie in de beoordelingen en er zijn aanpassingen gemaakt in het
normendocument. Een aangepast normendocument staat inmiddels op de site.
Wat betreft de richtlijnen is het goed om iets kritischer naar de ESC richtlijnen te kijken door meer te
kijken of deze voor Nederlandse situatie moeten worden aangepast. Dit speelde afgelopen jaar
bijvoorbeeld in de discussie over non-STEMI.
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Opleiding

Prof. dr. M.J. (Martin) Schalij

Vertegenwoordigers van de juniorkamer, opleiders en het Concilium hebben een nieuw
opleidingsplan samengesteld. Natuurlijk min of meer in lijn met het huidige opleidingsplan, maar
meer ruimte gevend aan individualisatie en meer gericht op het ontwikkelen van competenties dan op
het afvinken van min of meer vaste schema’s. Bij het volgen van de ontwikkeling van artsen in
opleiding zullen EPA’ s een centrale rol spelen. De invoering van EPA’s zal naar verwachting invloed
hebben op de bedrijfsvoering van zowel opleidings- als niet opleidingsklinieken. Niet langer kan
bijvoorbeeld een arts-assistent niet in opleiding zonder meer dienst doen zonder voldoende back-up.
Het zal overigens nog wel een uitdaging worden om dit goed vorm te geven.
Het nieuwe opleidingsplan geeft ook ruimte om niet medische competenties als medisch leiderschap
vorm te geven. Wij denken dat dat cruciaal is om als cardioloog in de toekomst ook een centrale rol te
kunnen blijven spelen bij het vorm geven van de zorg voor onze patiënten. Het is namelijk niet langer
vanzelfsprekend dat de inhoudsdeskundige bij uitstek, de cardioloog, hierin een belangrijke stem
heeft.
Belangrijk thema van het nieuwe opleiden is de regionalisatie van de opleiding. Meer dan in het
verleden zal de assistent in opleiding binnen een opleidingsregio zijn of haar eigen plan mogen
uitstippelen. Dit biedt ook voor de opleidingsklinieken nieuwe kansen. Inspirerende stageplekken
zullen eerder gevuld worden en de regionale opleiders krijgen echt de kans om de opleiding zelf vorm
te geven.
Dit is ook belangrijk voor het behoud van de autonomie van de opleiding. Nu al zien wij dat
ziekenhuisbestuurders (en hun brancheorganisaties) invloed uitoefenen op het toewijzingsbeleid
waarbij slechts financiële argumenten een rol lijken te spelen; met de voorgestelde grotere rol voor
eigen instellingsvisitaties bestaat de kans dat onze rol kleiner wordt. Indien wij in staat zijn de
opleiding echt te regionaliseren met de regionale opleiders in de “lead” kunnen wij de
onafhankelijkheid van de opleiding beter borgen!
Het bestuur van het Concilium samen met Moniek Elsendoorn is overigens zeer actief in de
verschillende gremia om in ieder geval ons geluid te laten horen en de belangen van de cardiologie te
verdedigen. Samen gaan wij in 2018 een heel mooi opleidingsplan implementeren!
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Juniorkamer

De juniorkamer heeft een actieve rol binnen het Concilium en heeft zich in 2017 onder andere bezig
gehouden met het herschrijven van het landelijk opleidingsplan en de ontwikkeling van zogenaamde
Entrustable Professional Activities (EPA’s). Als gevolg van de introductie van het
competentiegericht opleiden en de individualisering van de opleidingsduur aan de hand van EPA’s,
was herziening van het opleidingsplan noodzakelijk geworden.
Competentiegericht opleiden en het (aanvaardbaar/terecht) toekennen van korting op de opleiding
kan alleen als de vorderingen van de AIOS nauwkeurig en continue worden bijgehouden. Binnen de
FMS is afgesproken om hiervoor de EPA te introduceren waarbij elke wetenschappelijke vereniging zelf
de EPA’s mag inrichten. Dit heeft consequenties voor de praktijk. Hoe zorgen we ervoor dat je als AIOS
het beste uit je opleiding en jezelf kan halen? Als juniorkamer willen we ook blijven waken voor de
continue toename van administratie en registratielast.
Het Concilium heeft samen met de Juniorkamer besloten om het aantal EPA’s te beperken tot vijf
onderdelen. De EPA kent een zelfstandigheidsniveau aan de AIOS toe voor een onderdeel van de
opleiding (bijvoorbeeld diensten). We zullen de EPA’s en de andere nieuwe onderdelen van het
opleidingsplan in VREST introduceren en streven ernaar om het portfolio gebruiksvriendelijker en
overzichtelijker te maken.
Ten slotte kijken we terug op een zeer geslaagde aftrap van de landelijke assistentendag cardiologie
(LAC). Het was een dag vol interessante sprekers en workshops om handvatten te geven je nog verder
te ontwikkelen als AIOS. Want dat er veel talent rondloopt binnen de AIOS dat is ons wel duidelijk, we
verheugen ons dan ook op wat 2018 gaat brengen.
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Beroepsbelangen

Dr. M.R. (Marcel) van der Linde

BBC van de NVVC: De Beroepsbelangencommissie (BBC) van de NVVC houdt zich bezig met
organisatie en financiering van de cardiologische zorg. De BBC bestaat uit 19 leden met kennis van
regelgeving, registratie, declaratie, met affiniteit voor strategie, beleid en visie, en goed verdeeld naar
type zorginstelling, geografische ligging en met vertegenwoordigers van Commissie Kwaliteit (CK),
Juniorkamer en enkele (expert)werkgroepen en is daarmee representatief voor heel praktiserend
cardiologisch Nederland. Sinds 2017 wordt de BBC ondersteund door een senior beleidsadviseur.
BBC en NVVC leden: Naar de NVVC leden is de BBC onder andere verantwoordelijk voor het
informeren van de leden over (wijzigingen in) regelgeving en registraties, het beantwoorden van
vragen en organiseren van symposia daarover. In 2017 organiseerde de BBC een symposium over
substitutie van zorg en samen met de CK het eerste NVVC symposium over Value Based Health Care
(VBHC) ofwel ‘waarde gedreven zorg’. BBC uitgangspunten bij registraties zijn dat zorgprestaties
gehonoreerd dienen te worden voor het leveren van (passende) zorg voor cardiologische patiënten en
dat dit altijd te verantwoorden moet zijn binnen de vigerende regelgeving.
BBC en landelijke dossiers: Voor landelijke dossiers is de BBC actief betrokken bij of
vertegenwoordigd in gremia van FMS, NZa, ZiN, VWS. Binnen de FMS zijn BBC leden actief in de Raad
Beroepsbelangen en in de werkgroepen UMC medisch specialisten, dienstverband medisch
specialisten algemene ziekenhuizen, benchmark verdeelmodel, substitutie van zorg, eHealth en
ICT/EPD vraagstukken. De dossiers waarvoor de BBC zich samen met de Federatie vooral inspant zijn
eHealth en innovatie (NZa, VWS, ZiN), voorts substitutie van zorg en regelgeving (NZa). Bij specifiek
cardiologische innovatie werkt de BBC samen met de Harteraad en is de BBC intermediair richting
medische industrie partijen.
Voortrekkersrol BBC: De BBC is trots op haar sterke voortrekkersrol binnen de Federatie en
samenwerking met NZa, ZiN en VWS met als concreet resultaat een programma van eHealth
zorgprestaties: e-consulten in 2018, telemonitoring in 2019, verdere uitwerking vanaf 2020. Zo draagt
de BBC bij aan het toekomstbestendig maken van de DOT systematiek. Voor het stimuleren van
substitutie van zorg zijn belangrijke mijlpalen: de betreffende FMS en LHV Handreiking en de NVVC
enquête Substitutieprojecten cardiologie. Voorts is samen met DHD de verrichtingenthesaurus (VT)
cardiologie voltooid en de diagnosethesaurus (DT) onderhouden en zijn cardiologie WBMV DOT
referentie zorgprofielen opgeleverd.
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Wetenschap & Innovatie

Dr. H.J. (Hans-Marc) Siebelink

Wetenschap & Innovatie is een nieuw thema voor de NVVC
In het kader van de herstructurering van de vereniging is in 2017 besloten tot het inrichten van een
thema Wetenschap & Innovatie (W&I). Hiermee kan de NVVC beter aansluiten bij de structuur van de
Federatie Medisch Specialisten en het was ook de conclusie van de NVVC beleidsdag over wetenschap
op 25 januari 2017. Op deze dag discussieerden diverse stakeholders, betrokken bij cardiologisch
onderzoek, over de rol die de NVVC zou kunnen vervullen op het gebied van wetenschap. De NVVC
zal focussen op zorgevaluatie en doelmatigheidsonderzoek en zal complementair zijn aan bestaande
onderzoekspartijen als NLHI, WCN en Hartstichting.
Kennisagenda Cardiologie in de maak
Op het gebied van wetenschap werd een SKMS subsidie verkregen voor het maken van een
Kennisagenda Cardiologie. De projectgroep bestaat uit zeven cardiologen met verschillende
achtergrond en wordt voorgezeten door Lucas Boersma. Het project is eind 2017 gestart en wordt
begeleid door het Kennisinstituut Medisch Specialisten (Kennisinstituut).
In een periode van 1,5 jaar vindt inventarisatie en prioritering plaats van kennishiaten, worden
wetenschappelijke activiteiten binnen NVVC/cardiologie Nederland in beeld gebracht en wordt een
plan van aanpak gemaakt voor het beantwoorden van de vragen uit de Kennisagenda.
Afstemming en coördinatie nodig rond innovatie
In 2017 werd duidelijk dat ten aanzien van innovatie meer afstemming en coördinatie nodig is binnen
de vereniging en richting stakeholders. Werkgroepen, thema Kwaliteit, BBC en NVVC bestuur hebben
hier allemaal mee te maken en coördinatie zal worden ondergebracht in het thema W&I. Het plan is
om voor innovatie in 2018 duidelijkheid te scheppen over de benodigde NVVC procedures in relatie
tot de verschillende routes om succesvolle cardiologische innovaties toe te voegen aan de reguliere
zorg.
eHealth
In 2017 ontwikkelde de projectgroep eHealth een platform eHealth, dat in 2018 openbaar wordt. De
projectgroep is in 2017 omgevormd tot een werkgroep, die vanwege het innovatieve aspect van
eHealth een nauwe band heeft met het thema W&I. Doel van de werkgroep is onder andere het
beheren van het platform en het formuleren van randvoorwaarden en kaders rond kwaliteit van
eHealth, zo mogelijk in aansluiting met de FMS.
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Connect

Drs. P.E.J. (Petra) van Pol

Trots is Connect op de cardiologen die het voortouw blijven nemen om het netwerk op te tuigen om
de zorg voor hart en vaatziekten te blijven verbeteren, niet alleen op het gebied van het acuut coronair
syndroom, maar ook voor patiënten met atriumfibrilleren en hartfalen. Met aandacht voor regionale
knelpunten en binnen de kaders die de richtlijnen hiervoor bieden. Dat dit met veel passie en ambitie
wordt gedaan is na te lezen in het magazine van Connect 2017.
Trots dat het Connect team compleet is met de komst van Ingrid van der Gun de nieuwe
programma manager en Claudia van Gaalen de nieuwe programma medewerker van Connect,
waardoor de professionalisering van Connect verder vorm wordt gegeven.
Trots op het Connect Congres waar niet alleen werd terug gekeken naar het verleden met de eerste
“Rob van Mechelen lecture” maar ook vooruit. Hoe gaan we de zorg verlenen die er toe doet voor de
patiënt maar ook voor ons als zorgprofessional. Hoe gaan we om met de Tsunami aan data die op ons
af komt. In deze context dan ook trots op de goede samenwerking met de NHR waarbij de eerste
stappen worden gezet naar een landelijke registratie op het gebied van hartfalen en atriumfibrilleren
met het doel verbeteren van kwaliteit van zorg en het doen van onderzoek.
Trots op de inspanningen van de project groep ACS om het zorgpad ACS vanuit patiënt perspectief
vorm te geven samen met de Harteraad, aansluitend aan alle verbetertrajecten die de laatste jaren zijn
ingezet. Trots op de keuze in 2017 om de focus bij ACS de komende jaren te gaan leggen op patiënten huisarts empowerment als het gaat om pijn op de borst met het doel de juiste zorg op de juiste
plek.
Trots op de regionale projectleiders atriumfibrilleren en hartfalen die de uitdaging aangaan om in
de keten regionale transmurale afspraken niet alleen te maken, maar deze ook te implementeren met
de vele uitdagingen die dit met zich meebrengt. Trots op de scholingsmodules die samen met de
kaderhuisartsen zijn gerealiseerd. En dit alles met elkaar te delen in de tool kits.
Trots op de Connect-ed bijeenkomsten waar kennis, ervaringen en knelpunten worden gedeeld, de
regionale projectleiders elkaar inspireren en belangrijke zaken worden geadresseerd die nadere
uitwerking van de vereniging vergen zoals regionale bekostiging over de ketens heen.
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Werkgroepen
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Congressen

Dr. A.R. (Albert) Willems

De congrescommissie heeft de opdracht ieder jaar een aantrekkelijk programma samen te stellen, die
veel zo niet alle leden van de vereniging aanspreekt. Niet alleen de inhoud en vorm bepalen het
succes, maar ook de sprekers, congreslocatie en het sociale programma.
Het thema van het voorjaarscongres was Teamspirit. Hoogtepunten hierbij waren de presentatie van
gastspreker Peter Blangé, die veel overeenkomsten zag tussen topsport en cardiologische topzorg.
Andere hoogtepunten betroffen een gesimuleerd hartteam bespreking door specialisten uit het
Erasmus MC en het Catherina ziekenhuis. Ook de sessie verzorgd door de werkgroep Sport en
Cardiologie werd uitbundig bezocht en als uitstekend beoordeeld. Niet onvermeld mag worden een
muzikaal intermezzo in de avond verzorgd door collega’s Pieper en Bosker en de zingende zaag van
collega Wagenaar.
Farmacotherapie was het thema van het najaarscongres. De presentatie van collega Lagrand over de
behandeling van cardiogene shock werd door velen als één van de hoogtepunten van het congres
beschouwd. Ook de sessie van collega De Boer over de behandeling van hartfalen door het
behandelen van de co-morbiditeit viel in goede aarde. Zoals altijd werd de sessie van het CVOI over
richtlijnen goed bezocht en goed gewaardeerd. Het avondprogramma bestaande uit een diner,
pubquiz en feest besloot de eerste congresdag en werd door velen beschouwd als de climax van de
dag.
De lat is hoog gelegd voor de komende congressen zowel wat betreft de aantallen congresbezoekers
(meer dan 700) als het wetenschappelijke programma. De congrescommissie zal haar uiterste best
doen om in 2018 weer twee interessante congressen te organiseren. Het najaarscongres is een joint
venture met de cardio-thoracaal chirurgen.
\
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Nederlandse Hartregistratie

Prof. dr. B.J.M. (Barbara) Mulder

In september 2017 is de Nederlandse Hartregistratie (NHR) formeel opgericht. De voorzitters van de
drie bestaande registraties: BHN, NCDR en Meetbaar Beter en de voorzitters van de twee
beroepsorganisaties, de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en de Nederlandse
Vereniging voor Cardiologie (NVVC), hebben gezamenlijk het oprichtingsdocument ondertekend in
Den Haag. Een grote stap voorwaarts voor de cardiologie!
Eén van de belangrijkste speerpunten van zowel NVVC als NVT is het verbeteren van kwaliteit van
zorg. Daarvoor zijn de kwaliteitsregistraties een belangrijk instrument. Voor een optimale
doelmatigheid en efficiëntie was het de afgelopen jaren een belangrijke prioriteit voor beide
wetenschappelijke verenigingen om de drie toenmalig bestaande registratieorganisaties samen te
voegen tot één hartregistratie: de NHR. Het eerste NHR symposium heeft plaats gevonden in
november 2017.
Uitgangspunten van de NHR zijn: 1) artsgedreven, 2) patiëntgericht, 3) onafhankelijk en in
samenhang met NVVC en NVT, 3) beperkte set van indicatoren en case-mixfactoren, 4) verplichte en
vrijwillige programma’s en 5) datakwaliteit en dataveiligheid.
Doelstellingen van NHR zijn: 1) Bijdragen aan het behoud en verdere verbetering van kwaliteit van
zorg; betrouwbare rapportages op diverse niveaus: ziekenhuis, ziektebeeld, patiënt etc.,
2) wetenschappelijk onderzoek, 3) traceerbaarheid van implantaten, 4) sterke betrokkenheid van
medisch specialisten uit de deelnemende centra én de betrokkenheid van stakeholders, en
5) transparantie; voor patiënten, cardiologen en cardio-thoracaal chirurgen, externe toezichthouders,
zorgverzekeraars en andere belanghebbenden.
Het NHR bestuur zal, na een transitiefase, bestaan uit een cardio-thoracaal chirurg op voordracht van
de NVT, een cardioloog op voordracht van de NVVC en een directeur/bestuurder die verantwoordelijk
is voor de dagelijkse leiding. Peter Smits uit het Maasstad Ziekenhuis is voorgedragen door de NVVC
en vanaf 1 januari 2018 reeds gestart als NHR bestuurder.
Het toezicht op de NHR zal worden uitgeoefend door een Raad van Toezicht, bestaande uit een
onafhankelijk voorzitter, een vertegenwoordiger van de Harteraad, een cardioloog en een cardiothoracaal chirurg, benoemd door respectievelijk de NVVC en de NVT, en een deskundige op het
terrein van VBHC.

Informatie over de NHR: www.nederlandsehartregistratie.nl
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Dankwoord

Dit jaarverslag kon niet tot stand komen zonder de inzet van de commissies, werkgroepen en kamers.
Bij dezen willen wij allen bedanken voor hun bijdrage.
Vereniging:
Raad van Toezicht:
NVVC-bureau:
Thema kwaliteit:
Thema opleiding:
Thema opleiding, Juniorkamer:
Thema beroepsbelangen:
Thema Wetenschap & Innovatie:
Thema Connect:
Congrescommissie:
Nederlandse Hart Registratie:

Dr. H.A. Bosker, voorzitter bestuur
Prof. dr. M.J. de Boer, voorzitter Raad van Toezicht
Dr. W. Timmerman, directeur NVVC
Dr. T.W. Galema, oud voorzitter commissie kwaliteit
Prof. dr. M.J Schalij, voorzitter Concilium Cardiologicum
Dr. R. Delewi, voorzitter Juniorkamer en dr. R.J. Nuis, bestuurslid
Dr. M.R. van der Linde, voorzitter Beroepsbelangen Commissie
Dr. H.J. Siebelink, bestuurslid
Drs. P.E.J. van Pol, voorzitter Connect
Dr. A.R. Willems, voorzitter congrescommissie
Prof. dr. B.J.M. Mulder, past president

Werkgroepen en kamers:
 Kamer voor Managers
 Kamer VS-PA
 Nederlandse Hart Ritme Associatie
 Werkgroep Acuut Coronair Syndroom
 Werkgroep Cardiale MRI, CT en Nucleaire Cardiologie
 Werkgroep Cardiologie en Sport
 Werkgroep Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie
 Werkgroep Congenitale Cardiologie
 Werkgroep Echocardiografie
 Werkgroep Gender
 Werkgroep Hartfalen
 Werkgroep Intensieve Cardiologische Zorg
 Werkgroep Interventie Cardiologie
 Werkgroep THI
Beeldmateriaal:
 Michael Boogaard
 Josje Deekens
 Kristoffer Gildenlöw
 Erik van ’t Hullenaar
 Bob Karhof
 Liesbeth Luijben
 Arno Massee
 Olga van der Vorst
 Levien Willemse
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Samenstelling bestuur per commissie
Commissie Kwaliteit
Bestuur
Dr. T.W. (Tjebbe) Galema, voorzitter
Dr. C.M.H.B. (Carolien) Lucas, richtlijnen coördinator
Drs. G.J.M. (Giovanni) Tahapary, coördinator visitaties
NVVC Bureau
Dr. D.G. (Debby) Keuken, senior beleidsadviseur
O.E. (Olga) van der Vorst, secretaresse

Concilium Cardiologicum
Bestuur
Prof. dr. M.J. (Martin) Schalij, voorzitter
Dr. J. (Jan) van Wijngaarden, secretaris
Dr. G. (Gerrit) Veen, bestuurslid en vertegenwoordiger bij de RGS
NVVC Bureau
M.W. (Moniek) Elsendoorn, beleidsadviseur

Beroepsbelangencommissie
Bestuur
Dr. M.R. (Marcel) van der Linde, voorzitter
Drs. C. (Cyril) Camaro, vicevoorzitter
Drs. J.H. (Hans) Geertman, secretaris
Dr. M.W. (Margriet) Feenema-Aardema, lid
NVVC Bureau
Dr. C.W. (Karin) Jansen, senior beleidsadviseur
L.N. (Liselotte) Hegt, secretaresse

Connect
Drs. P.E.J. (Petra) van Pol, voorzitter Connect en projectleider Connect Hartfalen
Dr. M.J.M. (Maarten-Jan) Cramer, projectleider Connect ACS
Dr. M.E.W. (Martin) Hemels, projectleider Atriumfibrilleren
NVVC Bureau
Drs. I. (Ingrid) van der Gun, programma manager
C. (Claudia) van Gaalen, programma medewerker
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Lijst met afkortingen
ACS
AF
AIOS
ALV
BBC
BHN
BOC
BV
CIED
CK
COPD
CVOI
CT
EACVI
EPA
EPD
ESC
ICT
FMS
LAC
LHV
MINOCA
MRI
NAPA
NCDR
NHG
NHJ
NHLI
NHR
NHS
NJC
NVT
NVVC
Nza
PA
PCI
SBHFL
SKMS
STEMI
THI/TAVI
V&VN-VS
VIThas
VJC
VREST
VWS
WCN
WIC
ZiN

Acuut Coronair Syndroom
Atriumfibrilleren
Arts(en) in opleiding tot specialist
Algemene Ledenvergadering
Beroepsbelangen commissie
Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland
Basis Opleiding Cardiologie
Besloten Vennootschap
Cardiac Implantable Electronic Device
Commissie Kwaliteit
Chronisch obstructief longlijden
CardioVasculair Onderwijs Instituut
Computertomografie
European Association of Cardiovascular Imaging
Entrustable Professional Activities
Elektronisch patiëntendossier
European Society of Cardiology
Informatie- en communicatietechnologie
Federatie voor Medisch Specialisten
Landelijke Assistentendag Cardiologie
Landelijke Huisartsen Vereniging
Myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries
Magnetic Resonance Imaging
Nederlandse Associatie Physician Assistants
National Cardiovascular Data Registry
Nederlands Huisartsen Genootschap
the Netherlands Heart Journal
The Netherlands Heart Institute
Nederlandse Hart Registratie
Nederlandse Hartstichting
Najaarscongres
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
Nederlandse Zorgautoriteit
Physician Assistant
Percutane Coronaire Interventies
Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten
Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten
ST-elevatie-myocardinfarct
Percutane Aortaklep vervanging/implementatie
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland – Verpleegkundig Specialisten
Beroepsvereniging van Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten
Voorjaarscongres
Digitaal portfolio
Ministerie van volksgezondheid welzijn-en sport
Werkgroep Cardiologische centra Nederland
Werkgroep Interventie Cardiologie
Zorginstituut Nederland
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