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Inleiding
Over de NVVC

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) is de wetenschappelijke vereniging van
cardiologen en andere gespecialiseerde zorgverleners op het gebied van hart- en vaatziekten. De
vereniging zet zich in voor op male zorg voor de pa ënt. Het verenigingsbeleid is gericht op
kennisverbreding en versterking van de onderlinge samenwerking tussen cardiologen. Bovendien
bevordert de NVVC een goed samenspel van cardiologen met andere zorgverleners,
zorg-gerelateerde instan es, pa ëntvertegenwoordigers en onderzoekers, steeds met het
pa ëntbelang als uitgangspunt.

De NVVC speerpunten

De NVVC speerpunten uit het beleidsplan 2015-2020 zijn:
● gepast gebruik en verstandig kiezen (samen beslissen);
● chronische en kwetsbare pa ënten;
● kwaliteitsregistra es;
● ketenzorg met regionale netwerken;
● veranderende communica e en verhouding met pa ënt door eHealth;
● leiderschap, zowel klinisch als organisatorisch.
De doelen van de jaarplannen zijn gekoppeld aan de speerpunten. Hieruit volgen diverse ac viteiten
van het bestuur en de thema;s.

De NVVC thema's

Naast Vereniging en Bestuur hanteert de NVVC de volgende thema's:
● Kwaliteit;
● Opleiding;
● Beroepsbelangen;
● Wetenschap & Innova e;
● Connect.
Aan deze thema’s ontleent de vereniging zowel haar taken als doelen.

De NVVC werkgroepen en kamers

De basis van de vereniging wordt gevormd door de werkgroepen en kamers. Hierin zijn veel NVVC
leden vertegenwoordigd die zich inze en voor de NVVC en het verenigingsbeleid. Zij houden zich
bezig met een speciﬁek aandachtsgebied binnen de cardiologie dat gericht kan zijn op diagnos ek,
behandeling, ziektebeelden of organisa e. Zij voeren doorlopend taken uit die tot hun
interessegebied behoren, maar worden ook gevraagd bij de uitvoering van hun taken aan te sluiten
bij het beleidsplan van de NVVC.
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Vereniging en bestuur
In het afgelopen jaar (2018) hebben we als bestuur NVVC ons op een aantal onderwerpen
geconcentreerd, die hierna in willekeurige volgorde besproken zullen worden.
Op 14 maart vond op ini a ef van het bestuur een Invita onal plaats over de toekomst van
hartkatheterisa ekamers in ziekenhuizen zonder de mogelijkheid van het uitvoeren van percutane
coronaire interven es. De opkomst was goed en vanuit de prak jk werden voorbeelden genoemd
hoe als niet-interven e centrum hiermee om te gaan. Discussie vond plaats over de eisen die gesteld
worden aan een hartkatheterisa ekamer, over of een hartkatheterisa ekamer nog rendabel is in het
licht van afnemende vraag, over niet-invasieve diagnos sche mogelijkheden en de
selec emogelijkheden daarvan en over de wenselijkheid vanuit de pa ënt om slechts één ingreep
(CAG én PCI) te ondergaan in plaats van twee. Geconcludeerd is dat niet-interven e centra in eigen
regio in gezamenlijkheid met het interven ecentrum tot beleid en afspraken moeten komen. Als een
gevolg van deze bespreking is er nog discussie gaande met een aantal niet-interven e centra over
hun toekoms ge mogelijkheden met betrekking tot het uitvoeren van PCI.
Op 20 juni hee het bestuur samen met een aantal grote werkgroepen overleg gehad over de
toekomst van congressen. Er is een veelheid aan congressen en symposia met overlap qua
onderwerpen. Vaak wordt ook een beroep gedaan op dezelfde sprekers. De vraag is of een en ander
samengevoegd kan worden. Bovendien is het de bedoeling dat alle congressen georganiseerd vanuit
de NVVC worden ondergebracht bij 4pulse bv qua ﬁnanciële afwikkeling. Het voorstel vanuit het
bestuur om het voorjaarscongres van opzet een thema sch congres te houden en het
najaarscongres met inbreng van de diverse werkgroepen te organiseren vond bijval. De
congrescommissie gaat hiermee aan de slag.
Vanuit het bestuur is er goed contact ontstaan met het College Zorg Opleidingen (CZO).
Geconstateerd is dat het CZO een duidelijke koers hee uitgezet. Voor de diverse ondersteunende
beroepsgroepen, zoals o.a. hartkatheterisa elaboranten en echolaboranten, is het van belang een
beroepscompeten eproﬁel (BCP) op te stellen in nauwe samenwerking met de betreﬀende NVVC
werkgroep.Dit BCP vormt voor CZO de basis voor de inhoud en vormgeving van de diverse
opleidingen. Inmiddels is het BCP van de hartkatheterisa elaborant via de NVHVV (Nederlandse
Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen) bijna klaar om aan het CZO te worden aangeboden.
Andere BCP’s zijn in de maak.
Tijdens het Najaarscongres is de Consultancy Commissie oﬃcieel van start gegaan. Het streven van
het bestuur was om consultancy te beleggen bij een aparte commissie van de NVVC en opera onele
zaken onder te brengen bij 4pulse bv. Dit is in 2018 gerealiseerd en de eerste opdrachten n zijn van
start gegaan.
Op 12 september was de oﬃciële start van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) waar het
bestuur van het begin af aan bij betrokken is geweest. Sindsdien hee het bestuur zich ingezet om
als NVVC een nadrukkelijke plaats te krijgen binnen de governance van DCVA en om zorgevalua e en
implementa e op de agenda van DCVA te krijgen. Momenteel wordt nog gezocht naar een geschikte
persoon vanuit de NVVC die leiding kan geven aan de Implementa e pijler binnen de DCVA.
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Er hebben meerdere construc eve overleggen plaatsgevonden met het ministerie van VWS.
Vanuit VWS is er veel belangstelling voor het programma Connect. Ook hebben zij het bestuur
bevraagd input te leveren voor hun plannen om tot een nieuw Planningsbesluit te komen. Het
bestuur hee geadviseerd separaat een Planningsbesluit op te stellen voor cardiologische
interven es en voor cardio-chirurgische interven es. Verdere vormgeving van de Planningsbesluiten
wordt voortgezet begin 2019.
Naar aanleiding van het Verbetersignalement Pijn op de Borst van het Zorgins tuut (ZiN) hee het
bestuur aangedrongen verbeterpunten neer te leggen binnen het programma Connect. Een nieuw
project geheten Pijn op de Borst is aan het programma Connect toegevoegd en zal de aangereikte
verbeterpunten vanuit het Verbetersignalement gaan uitwerken in nauwe samenwerking met de
eerste lijn. De contouren hiervan zijn in 2018 beschreven en een start wordt in 2019 verwacht.
Het bestuur hee kennis genomen van het Hoofdlijnen akkoord (HLA) zoals tot stand is gekomen
tussen het ministerie van VWS en diverse andere par jen waaronder de FMS. Het belangrijkste
element daaruit is dat de volumegroei in de komende jaren tot nul teruggebracht moet worden.
Subs tu e van zorg, e-health en ziekenhuiszorg buiten het ziekenhuis zijn mogelijkheden om dit te
realiseren. Een nadere uitwerking hiervan zal een speerpunt worden voor 2019.
In december hee het ministerie van VWS een versnellingsagenda gepresenteerd om de gemaakte
afspraken in het hoofdlijnenakkoord versneld en concreet uit te werken. Hierbij hee men gebruik
gemaakt van de diverse Verbetersignalementen van het ZiN, waaronder die van Pijn op de Borst. Het
bestuur hee medewerking toegezegd in aanslui ng ophet project Pijn op de Borst van
NVVC-Connect.
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Raad van Toezicht
In 2018 hee de Raad van Toezicht (RvT) twee nieuwe leden mogen verwelkomen, te weten
dr. Tjebbe Galema en dr. Serge Trines. Met inbreng van hun speciﬁeke vakkennis en belangstelling
zijn zij een goede aanvulling op de kernwaarden van de Raad.
Voor het eerst hebben wij als RvT en NVVC bestuur een sollicita eprocedure toegepast om een
open en brede vertegenwoordiging, ook namens de ALV te garanderen.
De belangrijkste punten van bespreking zijn geweest:
1. De formulering van taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht in rela e tot het
NVVC bestuur en de ALV. Wij hopen in de eerste hel van 2019 een op de taken van de RvT
toegespitste “Good Governance code” te kunnen presenteren waarin het huishoudelijk
regelement RvT zal worden opgenomen. Verder zal een waarnemend voorzi er uit ons midden
worden benoemd.
2. Het func oneren van het bureau nieuwe s jl, ontwikkelingen ICT en het Consultancy bureau in
oprich ng.
3. De ﬁnanciële situa e van de NVVC en dan met name wat betre de begro ng en de
jaarrekening, is elke vergadering punt van overleg.
4. Nieuwe ontwikkelingen in rela e tot de NVVC: de oprich ng van de registra e-instan e NHR, de
oprich ng van het onderzoeks-consor um Dutch cardiovascular Alliance (DCVA) en de
vertegenwoordiging binnen de Federa e Medisch Specialisten.
Daarnaast is er regulier (maandelijks) overleg tussen de voorzi er van de NVVC en de voorzi er van
de RvT voor bespreking van de lopende zaken. De “fysieke” vergaderfrequen e wordt teruggebracht
naar vier plenaire vergaderingen per jaar en daarnaast zo nodig telefonisch overleg. Er wordt
conform het schema van aan- en a reden ook in 2019 gezocht naar geschikte kandidaten voor de
Raad van Toezicht waarbij wij weer een open procedure voorstellen. Dit met name omdat dit naar
onze mening zeer goed werkt.
Wij kunnen als Raad van Toezicht terugzien op een voor de NVVC succesvol 2018. In dit verband zijn
de budget maatregelen in het in 2018 tot stand gekomen hoofdlijnenakkoord 2019 – 2021 en het
beheersen van de daarmee samenhangende wachtlijsten voor cardiologische zorg punten van grote
aandacht. De uitwerking van dit akkoord is reeds door het NVVC bestuur onder toezicht van de RvT
ter hand genomen.
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NVVC-bureau
Het jaar 2018 stond voor de bureaumedewerkers in het teken van verdere uitbouw van portefeuilles
en nog beter inspelen op de plannen en ac viteiten van het bestuur, de commissies en werkgroepen
van de NVVC. Daarnaast werd er vanzelfsprekend zo goed mogelijk ondersteuning verleend aan de
leden.
We hebben in 2018 met veel plezier als team kunnen werken. Wel hebben we helaas afscheid
moeten nemen van secretaresse Esther Hendrikse en Connect medewerkster Claudia van Gaalen.
Daarentegen hebben we secretaresse Gail Hollander en interim Connect secretaresse Esther Beels
kunnen verwelkomen. Ook is student Azzeddine El Osrou het thema Opleiding komen versterken.
Het NVVC bureau hee zich in 2018, naast de reguliere werkzaamheden, bezig gehouden met
verschillende zaken.
De nieuwe privacy wetgeving (AVG) per 1 mei 2018 hee de nodige aanpassingen gevergd voor onze
administra e. Er is een start gemaakt met een doorlich ng van alle leden die voor speciﬁeke
opdrachten gemandateerd zijn vanuit de NVVC. In het kader van de in 2017 ingeze e
professionaliseringslag van de verenging zijn diverse procedures en afspraken vastgesteld,
doorgelicht en/of aangepast. Daarmee hebben we de professionalisering op hoofdlijnen afgerond.
Er is meer regie gevoerd op SKMS projecten vanuit het bureau zodat de projecten beter aansluiten
op de beleidsplannen van de NVVC. Er is ook dit jaar weer externe ﬁnanciering verkregen voor een
aantal SKMS projecten. Eén ervan gee ons de mogelijkheid om een Zorgpad voor Pijn op de borst
op te ze en vanuit het programma Connect.
Opnieuw zijn het voor- en najaarscongres van de NVVC georganiseerd in nauwe samenwerking met
Roije Congressen, met hoge opkomst en goede evalua e van leden. Ook werd de ESC borrel in
Munchen druk bezocht, weer een zeer geslaagd gezamenlijk event van de NVVC en WCN.
Het nieuwe ICT systeem met daaraan gekoppeld het NVVC Netwerk voor de leden hee heel wat
voeten in de aarde gehad. Er is in 2018 een groot beroep gedaan niet alleen op de
bureaumedewerkers maar ook op de leden om het nieuwe ICT systeem eigen te maken en de
mogelijkheden te leren benu en. Hopelijk zien we in 2019 vooral de voordelen van het nieuwe
systeem.
Verder is 2018 het eerste jaar dat we verenigingsac viteiten ﬁnancieel gescheiden hebben van de
congressen en consultancy ac viteiten die vanuit 4pulse BV worden beheerd. Zowel de NVVC als
4pulseBV zullen gebruik maken van een nieuw accountantsbureau.
Het afgelopen jaar hebben we ons met veel enthousiasme ingezet voor de vereniging. We zullen dat
ook in 2019 van harte blijven doen!
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Kwaliteit
De Commissie Kwaliteit (CK) houdt zich bezig met een omvangrijk scala aan onderwerpen binnen
onze wetenschappelijke vereniging. Vele ac viteiten voor en door de NVVC (werkgroepen) beogen
immers een verdere verbetering van de kwaliteit van de cardiologische zorg. Naast de eigen
ac viteiten en doelstellingen ondersteunt de CK ook de werkgroepen in het behalen van dit
gezamenlijke doel. Daarnaast is de CK in nauw gesprek met externe partners, zoals de Harteraad,
het Zorgins tuut en de Inspec e voor de Gezondheidszorg (IGJ) om samen doelstellingen te
deﬁnieren en na te streven. Leden van de CK hebben zi ng in diverse gremia binnen de FMS
waaronder de Raad Kwaliteit, de Adviescommissie Kwaliteitsvisita es, de Adviescommissie
Richtlijnen en de Advies Commissie Samen Beslissen.
Een bekende, belangrijke taak van de CK is en blij het uitvoeren van periodieke kwaliteitsvisita es.
Een belangrijk document voor de beoordeling van de kwaliteit van zorg betre het
normendocument. Besloten is om dit document 'levend' en ﬂexibel te houden, waarbij
streefnormen worden geschrapt op het moment dat ze niet meer actueel zijn. Nieuwe normen
worden toegevoegd naar gelang de jdgeest. Tijdens iedere vergadering van de CK, waarbij recente
kwaliteitsvisita es worden besproken, wordt bekeken of n.a.v. deze visita es, normen moeten
worden bijgesteld. Op de NVVC website staat de actueelste versie van het normendocument
gepubliceerd.
De CK beheert de Wi e Lijsten, het register voor interven ecardiologie en sinds kort ook voor
elektrofysiologie. Na het vaststellen, in 2018, van de 'Opleidingseisen en prak jkrichtlijn voor het
aandachtsgebied Invasieve Behandeling Hartritmestoornissen (klinische elektrofysiologie)', is gestart
met de inrich ng van het register elektrofysiologie. In 2019 worden de eerste klinisch
elektrofysiologen geregistreerd. De CK wijst er op dat het de verantwoordelijkheid is van de
individuele vakgroepen en cardiologen om de Wi e Lijst noteringen en registra es adequaat te
onderhouden en te blijven voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden.
De CK ziet het als haar taak om nauw betrokken te zijn bij de ontwikkeling en het beheer van
medische richtlijnen, leidraden, protocollen en SOP's. Leden van de CK hebben een rol bij de
beoordeling van nieuwe richtlijnen. De CK leidt de endorsement procedure, met als doel dat een
richtlijn werkbaar wordt voor de Nederlandse cardiologische prak jk met inmenging van de
beroepsgroep maar ook partners zoals de pa ëntenvereniging. In mei is de verkorte endorsement
procedure voor ESC richtlijnen vastgesteld. Aangezien het belangrijk is om het pa ëntenperspec ef
een rol te geven bij richtlijnontwikkeling, vragen we tegenwoordig de Harteraad om commentaar op
een (ESC) richtlijn. De werkgroep die betrokken is bij de endorsementprocedure betrekt dit
commentaar in haar endorsementadvies aan de CK en het NVVC bestuur.
Per 1 juli 2018 is het project Op maliseren kwaliteitsbeleid van de NVVC van start gegaan,
waarvoor we subsidie hebben aangevraagd bij S ch ng Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten
(SKMS). Het doel van dit project is het op maliseren van het kwaliteitsbeleid van de NVVC d.m.v. het
iden ﬁceren van wi e vlekken in het kwaliteitsbeleid van de NVVC. Er wordt zowel binnen als buiten
de vereniging geïnventariseerd welk kwaliteitsbeleid en welke kwaliteitsinstrumenten er al zijn en
welke hiaten er bestaan. De projectgroep is vorig jaar geformeerd. Er is gestart met interviews met
gremia zowel binnen als buiten de vereniging. De werkgroep zal de uitkomsten inventariseren en
prioriteren. Uiteindelijk zal aan de hand hiervan een geop maliseerd NVVC-kwaliteitsbeleid worden
opgesteld.
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Opleiding
Bestuurswisseling. In 2018 is Jan van Wijngaarden afgetreden als secretaris van het Concilium. Vele
jaren hee hij met zeer veel enthousiasme en passie vorm gegeven aan de opleiding tot cardioloog.
Zo hee hij als voorzi er van de subcommissie opleidingszaken een zeer belangrijke bijdrage
geleverd aan de totstandkoming van het nieuwe landelijk opleidingsplan. Nu vertegenwoordigd Jan
de NVVC via de Federa e in de kamer specialisten van het Capaciteitsorgaan. Jan blij lid van het
Concilium, de subcommissie opleidingszaken en de commissie behoe eraming en
opleidingscapaciteit. Met het aantreden van Charles Kirchhof als secretaris van het concilium is het
bestuur weer compleet. Charles neemt ook het voorzi erschap van de Plenaire Visita e Commissie
en het voorzi erschap van de subcommissie opleidingszaken over van Jan. Ook Charles is een
gedreven opleider en pur sang leermeester!
De voorzi er van het Concilium hee plaatsgenomen in het BOLS bestuur na een tussen jds
a reden van de voorzi er van de raad opleiding van de Federa e. Dit in principe voor de periode
van één jaar.
De klankbordgroep Vrest hee in 2018 een oﬃciële NVVC status gekregen. Onder voorzi erschap
van Gerrit Veen zal het digitale por olio Vrest aangepast worden aan het opleidingsplan en aan de
wensen van de gebruikers (opleiders en AIOS). Gerrit Veen is namens het Concilium de afgevaardigde
van de NVVC binnen de RGS,
De commissie behoe eraming en opleidingscapaciteit hee onder voorzi erschap van Marcoen
Scholten het rapport behoe eraming cardiologie 2020-2025 aan het NVVC bestuur aangeboden.
Het advies van de commissie is om de komende jaren een instroom van 65 cardiologen in opleiding
aan te vragen. De daadwerkelijke instroom wordt, na advies van het Capaciteitsorgaan, door het
ministerie van VWS bepaald.
Na het herschrijven van het opleidingsplan door de subcommissie opleidingszaken, met de niet
aﬂatende ondersteuning van Moniek Elsendoorn, is per 1 juli 2018 het nieuwe opleidingsplan
ingevoerd. In het nieuwe opleidingsplan wordt aandacht besteed aan gender verschillen en aan
gene sche diversiteit. Naast Moniek is sinds oktober 2018 Azzeddine el Osrou binnen het
NVVC-bureau betrokken bij het thema opleiding en de projecten die daarbij horen. Azzeddine hee
o.a. een enquête onder alle opleiders uitgezet over de stand van zaken rondom de implementa e
van het opleidingsplan.
Er zijn met de invoering van het nieuwe opleidingsplan belangrijke onderwerpen gewijzigd. Zo is de
wijze van bekwaamheidsverklaring aangepast door de invoering van een aantal EPA’s (Entrustable
Professional Ac vi es). Ook is de vaste duur van de verschillende stages vervallen en zal de stage
duur met name bepaald worden door het bekwaamheidsniveau van de assistent in opleiding.
Daarnaast zal de opleiding in de toekomst meer regionaal georganiseerd gaan worden en kan een
assistent meer dan in het verleden de opleiding zelf vorm geven waarbij ook plaats wordt ingeruimd
voor niet medische zaken als leiderschap en de organisa e van netwerken. Dit zal de komende jaren
vorm gaan krijgen maar het is duidelijk dat dit van alle betrokkenen de nodige inzet zal vragen. Het
ESC examen wordt door het Concilium als belangrijk ervaren en zal ook de komende jaren verplicht
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zijn voor alle 5e jaars assistenten. Het Vrest por olio is inmiddels aangepast aan het nieuwe
opleidingsplan en een belangrijk hulpmiddel bij het evalueren van de voortgang van de assistent in
opleiding.
Met de goedkeuring van het Opleidingsplan 2018 hee de subcommissie opleidingszaken van het
Concilium een nieuwe taak erbij gekregen namelijk de implementa e van dit opleidingsplan in de
dagelijkse prak jk. Met name de regionalisa e van de opleiding en de individualisering van de
opleiding betekent dat assistenten meer dan in het verleden de mogelijkheid hebben om hun
opleiding zelf vorm te geven. Om de verschillende opleidingsklinieken en OOR te ondersteunen
zullen workshops in de verschillende regio’s worden georganiseerd.
Veranderend zorglandschap en opleiding: alhoewel het nieuwe landelijk opleidingsplan de ruimte
biedt om de opleiding (met name in het 6e jaar) aan te passen aan de eisen die worden gesteld aan
de cardiologie van de toekomst wordt op dit moment nog weinig aandacht besteed aan zaken als
E-Health en het zogenaamde con nuüm van zorg (waarbij er een echte verbinding ontstaat tussen
1e, 2e, en 3e lijn). De subcommissie opleidingszaken zal worden gevraagd met concrete voorstellen te
komen om deze onderwerpen in te passen in de opleiding tot cardioloog.
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Beroepsbelangen
Missie
De Beroepsbelangencommissie (BBC) van de NVVC houdt zich bezig met organisa e en ﬁnanciering
van de cardiologische zorg. De BBC bestaat uit 20 leden met kennis van regelgeving, registra e,
declara e, met aﬃniteit voor strategie, beleid en visie, en is goed verdeeld naar type zorginstelling,
geograﬁsche ligging en met vertegenwoordigers van Commissie Kwaliteit (CK), Wetenschap &
Innova e, Junior Kamer en enkele (expert)werkgroepen en is daarmee representa ef voor heel
prak serend cardiologisch Nederland. BBC uitgangspunten bij registra es zijn dat zorgpresta es
gehonoreerd dienen te worden voor het leveren van (passende) zorg voor cardiologische pa ënten
en dat dit al jd te verantwoorden moet zijn binnen de vigerende regelgeving.
De BBC bestaat uit een dagelijks bestuur van vier leden, ondersteund door een senior
beleidsadviseur en secretaresse.
Voor de leden
Naar de NVVC leden is de BBC o.a. verantwoordelijk voor het informeren van de leden over
(wijzigingen in) regelgeving en registra es, het beantwoorden van vragen en organiseren van
symposia daarover. In 2018 zijn 35 vragen van leden afgehandeld en organiseerde de BBC samen met
de werkgroep e-health een symposium over e-health (voorjaarscongres). Samen met de CK en
NVVC-Connect werd een symposium over value based healthcare (VBHC) gehouden
(najaarscongres). Met NVVC-Connect en de Federa e Medisch Specialisten (FMS) werd een
bijeenkomst georganiseerd over de knelpunten en succesfactoren van de transmurale bekos ging bij
ketenzorg har alen en atriumﬁbrilleren.
Dossiers
Voor landelijke dossiers is de BBC ac ef betrokken bij of vertegenwoordigd in gremia van FMS,
Nederlandse zorgautoriteit (NZa), Zorgins tuut Nederland (ZiN) en VWS. Binnen de FMS zijn BBC
leden ac ef in de Raad Beroepsbelangen (RBB) en in de werkgroepen UMC medisch specialisten,
dienstverband medisch specialisten algemene ziekenhuizen, benchmark verdeelmodel, subs tu e
van zorg, e-Health en ICT/EPD vraagstukken. De dossiers waarvoor de BBC zich samen met de
Federa e vooral inspant zijn eHealth en innova e (NZa, VWS, ZiN), voorts subs tu e van zorg c.q
juiste zorg op de juiste plek (JZOPJ) en regelgeving (NZa). Bij speciﬁek cardiologische innova e werkt
de BBC samen met de Harteraad en is de BBC intermediair rich ng medische industrie par jen.
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Een kort overzicht van de belangrijkste dossiers in 2018 staat in onderstaand tabel:
Dossier

Achtergrond

Huidige status en inzet BBC

Subs tu e (juiste zorg op
de juiste plek)

De juiste zorg op de juiste
plek neemt prominente rol in
het hoofdlijnenakkoord MSZ
2019-2022

Value based health care

Ministerie van VWS wil de
ontwikkeling van
uitkomstgerichte zorg
s muleren
Per 1-1-2018 kunnen
e-consulten worden
gedeclareerd
Aangeleverde WBMVkostprijzen tonen grote
verschillen (tot 400% !)
tussen instellingen, zijn niet
uniform en onvoldoende
gevuld.

NVVC Enquête subs tu eprojecten Cardiologie.
BBC (vd Linde) is voortrekker van de FMS handreiking
Subs tu e van zorg. Cardiologie hee met 14 van de in
totaal 63 het hoogste aantal subs tu eprojecten
aangemeld bij NZa.
De focus van contractering zal in toenemende mate gaan
liggen op waarde, maar ﬁnanciering op basis van
kwaliteit is nog lang geen standaard. De BBC houdt de
ontwikkelingen nauwle end in de gaten.
BBC (vd Linde) is voortrekker van het document
handreiking e-consulten in de MSZ en FMS-coördinator
eHealth zorgpresta es.
De projectgroep hee in februari verslag gedaan van de
expert proﬁelen. Informeren van deelnemende klinieken
en werkgroepen interven ecardiologie en NHRA. Sinds
april 2018 vindt er regulier overleg plaats met de NZa
met oog op de herziening van de WBMV tarieven per
2020 en het bevorderen van uniforme registra e in
interven ecentra vanaf 2018.
Landelijke Studie in diverse klinieken (o.l.v. Erasmus MC)
zal gaan starten. De BBC is nauw betrokken bij het tot
standkomen van deze toela ng. Zorgproﬁel is opgesteld
t.b.v. tarieven.

E-health
Expertproﬁelen en tarieven
WBMV zorgproducten
cardiologie

CardioMEMS
(voorwaardelijke toela ng
basispakket)

CardioMEMS hee in 2018
de status voorwaardelijke
toela ng (VT) basispakket .

Voorts hee de BBC in 2018 het bestuur van de NVVC geadviseerd over de volgende dossiers:
Complexe hartrevalida e, Verbetersignalement pijn op de borst (reac e op rapport van het ZiN).
Ontwikkeling en onderhoud in 2018:
● Diagnosethesaurus met Dutch Hospital Data (DHD),
● In 2018 is de Verrich ngenthesaurus Cardiologie gepubliceerd met DHD,
● Norm jden met Logex verdeelmodel . Daarnaast is in 2018 gestart met discussie over eventuele
kwaliteitsparameters in het honorarium-verdeelmodel Logex. Er is nog geen vervolg aan
gegeven, omdat de Federa e eerst een werkgroep Honorering Kwaliteitscyclus instelt.
● Wijzigingsverzoeken DOT
○ Wijzigingen in 2019 zijn doorgevoerd conform wensen BBC (FIT/PEP, life-Vest).
○ 3 Verzoeken zijn ingediend voor 2020 : omschrijving van de
zorgac viteiten‘har eambespreking’ en pacemakerconsult en regelgeving rond e-consult en
cardiologie.
Voortrekkersrol BBC!
De BBC is trots op haar sterke voortrekkersrol binnen de Federa e en samenwerking met NZa, ZiN en
VWS met als concreet resultaat een programma van eHealth zorgpresta es: e-consulten in 2018,
telemonitoring in 2019, verdere uitwerking vanaf 2020. Voorts op haar ac eve rol bij JZOJP,
innova e, registra e issues, verbetering kostprijsonderzoek in het algemeen en NZa tarifering
cardiologie WBMV producten in het bijzonder. De BBC wil hiermee streven naar het
toekomstbestendig maken van de DOT systema ek en het (kunnen) uitvoeren van passende zorg
(op de juiste plek).
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Wetenschap en Innovatie
Commissie Wetenschap & Innova e ingesteld
De hoofdlijnen van het W&I beleid zijn in 2018 vastgesteld door het NVVC bestuur. De focus ligt op
pa ëntenzorg en beroepsuitoefening (vragen uit de prak jk, prak jkvaria e, doelma gheid,
zorgevalua e, landelijke voorwaarden en s mula e van innova e) en richt zich vooral op veel
voorkomende cardiologische zorg (incl. maatschappelijke impact) en minder op last-resort
topreferente zorg. Draagvlak bij (expert)werkgroepen is een voorwaarde voor draagvlak bij de NVVC.
Het W&I beleid van de NVVC beoogt complementair te zijn aan dat van NLHI, NHR en WCN.
In de najaarsvergadering is de commissie Wetenschap & Innova e ingesteld onder voorzi erschap
van prof. dr. Lucas Boersma. Bij de samenstelling van de commissie is exper se samengebracht
vanuit Kwaliteit, Beroepsbelangen, eHealth en NHR.
Eerste Kennisagenda NVVC
In 2018 is het project Kennisagenda NVVC gestart om de belangrijkste kennishiaten van de
bestaande cardiologische zorg te inventariseren en te prioriteren volgens cardiologen en
stakeholders. Het project is begeleid door het Kennisins tuut Medisch Specialisten, onder
voorzi erschap van prof. dr. Lucas Boersma. 1461 Kennishiaten zijn geïnventariseerd en door de
projectgroep gereduceerd tot 111. Tijdens een bijeenkomst met 41 aanwezigen op 21 juni zijn deze
kennishiaten geprioriteerd tot een top-11 van meest urgente onderzoeksvragen. Het conceptrapport
is eind 2018 aangeboden aan het NVVC bestuur en wordt begin 2019 gepubliceerd.

Prioriteringsbijeenkomst Kennisagenda
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Oprich ng Dutch CardioVascular Alliance
De NVVC is een van de 12 partners die in 2018 de Dutch CardioVascular Alliance hee opgericht. De
ambi e van DCVA is om de ziektelast van cardiovasculaire ziekten in 2030 met 25% te verminderen,
door eerdere herkenning en snellere vertaling van onderzoek naar de prak jk. De NVVC beoogt met
deelname in DCVA het klinisch toegepast onderzoek en de vertaling van onderzoeksresultaten naar
de klinische prak jk te bevorderen. Er zijn meerdere NVVC vertegenwoordigers ac ef binnen DCVA
en de ligt de nadruk ligt op wetenschapsbeleid, datainfrastructuur en
implementa e.

Alle partners van de DCVA
Klinische studies
Op voordracht van het NVVC bestuur is het onderzoeksvoorstel ‘PERSIST’ ingediend bij ZonMw door
prof. Dr. R.J. de Winter c.s., voor de Kwaliteits- en Doelma gheidsagenda - ronde Zorgevalua e Myocard Infarct. Deze trial onderzoekt symptoom-gedreven behandeling versus complete
revascularisa e na een primaire PCI in STEMI pa ënten met meervatslijden. De subsidie voor deze
trial is toegekend en de trIal is in 2018 van start gegaan.
Met steun van de werkgroep Har alen, BBC en NVVC bestuur is in 2017 de studie ‘CardioMEMS PA
monitoring bij pa ënten met chronisch har alen NYHA klasse III (met recidiverende
ziekenhuisopnamen)’ ingediend door dr. Jasper Brugts c.s. voor Voorwaardelijke Toela ng tot het
basispakket Zorgverzekeringswet. De studie is in 2018 gehonoreerd. De werkgroep Har alen en BBC
zijn betrokken bij de voorbereidingen en de studie zal starten in 2019.
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Connect
Connect stree ernaar om regionaal de samenwerking binnen de cardiologische zorg te organiseren.
Zo zijn zorgnetwerken ontstaan voor de ziektebeelden acuut coronair syndroom (ACS),
atriumﬁbrilleren (AF) en har alen. In deze netwerken tussen cardiologen en andere zorgverleners
betrokken bij de hartzorg voor het betreﬀende ziektebeeld, wordt de pa ënt centraal gesteld.
Pa ënten willen op de juiste plek door de juiste behandelaar op de juiste wijze worden behandeld.
Dit vraagt om kwaliteitgedreven heroriënta e van zorgmodellen en afspraken. De Connect
netwerken kunnen worden gezien als de toekoms ge pijlers van de nieuw te ontwerpen transmurale
zorgverlening.
Ook in 2018 waren de programmalijnen Connect ACS, Connect AF en Connect Har alen. In 2018 is
een nieuw programmalijn ontwikkeld namelijk Pijn op de Borst. Deze programmalijn gaat in 2019
van start.
NVVC Speerpunt Ketenzorg met regionale netwerken
In 2018 zijn er in Connect verband negen nieuwe regionale projecten gestart en daarmee hebben
weer verscheidene regio's zich aangesloten bij het Connect programma. Bij Connect Har alen: Regio
Limburg, met deelgebieden Venlo, Roermond, Si ard/Geleen/Heerlen en Maastricht, regio
Ro erdam-Rijnmond; regio Apeldoorn-Zutphen; regio Alkmaar-Den Helder.
Bij Connect AF: Regio Apeldoorn; regio Groningen-Delfzijl-Winschoten; regio Groot-Leiden. Een
overzicht van alle projecten en regio’s staat op de website van Connect: www.nvvcconnect.nl
Taskforce Zorg op de juiste plek
Connect hee jdens het symposium van de Federa e Medisch Specialisten over ‘Zorg op de juiste
plek’ een lezing gehouden over ‘Zorg op de juiste plek binnen de cardiologie’. Tijdens dit symposium
is door de Taskforce Zorg op de juiste plek een rapport overhandigd aan het Ministerie van VWS.
Connect wordt in dit rapport als goed voorbeeld van zorg op de juiste plek genoemd.
Samenwerking thema Beroepsbelangen en Connect
Connected bijeenkomst over integrale bekos ging. Veel nieuwe regio’s hebben moeite om hun
project binnen een netwerk geﬁnancierd te krijgen. Zo hee de ene regio moeite met het stroperige
proces om alle zorgac viteiten binnen een netwerk geﬁnancierd te krijgen en weer een andere regio
weet niet wat de mogelijkheden zijn qua ﬁnanciering om samen te werken met de 1e lijn. Dit vormt
een knelpunt voor de ketenzorg in regionale netwerken. Daarom hee Connect in 2018 samen met
de BBC een onderzoek uitgevoerd onder de leden van de NVVC en onder par ciperende
Connect-regio's naar de transmurale bekos ging en subs tu e van zorg. Na deze inventarisa e is
samen met de BBC en de FMS een Connected bijeenkomst georganiseerd. Alle par ciperende regio’s
zijn hiertoe uitgenodigd om ervaringen te delen om deze barrières te beslechten met als doel
ketenzorg in regionale netwerken verder te brengen.
Samenwerking thema's kwaliteit, beroepsbelangen en Connect
Tijdens het najaarscongres hebben de BBC, CK en Connect een gezamenlijke sessie georganiseerd.
Het onderwerp was Value Based Healthcare, wie dur ? Vanuit verschillende perspec even (inhoud,
prak jk en bekos ging) is dit onderwerp vormgegeven.
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Toekomstbestendig Connect
In september 2018 hee de stuurgroep Connect besloten om het programma te gaan herijken en te
werken naar een toekomstbestendig Connect. Hiervoor zijn meerdere redenen: enerzijds is de
verwach ng dat eind 2019 het merendeel van de regio's in de huidige programmalijnen par ciperen
waardoor aanjagen niet meer nodig zal zijn. Wanneer vele regio’s zich georganiseerd hebben, is het
nodig om te komen tot resultaten en evalua e van de integrale zorgprocessen vormgegeven onder
Connect. Anderzijds gaan regio's zich nader professionaliseren en verbreden waardoor er vanuit
regio’s een andere behoe e ligt. Daarbij verandert het landschap rondom Connect:
netwerkgeneeskunde is op verschillende beleidsniveaus een speerpunt. Tot slot is ﬁnanciële borging
van het programma Connect tot op heden kwetsbaar. Het programmaplan van Connect zal herzien
worden op de volgende niveaus: 1. Programma inhoud en rich ng, 2. Programma structuur, 3.
Financieel plan. In 2018 is deze herijking gestart en wordt in 2019 gecon nueerd om hopelijk in 2020
vorm te worden gegeven.
NHR-Connect congres
In november 2018 hee Connect samen met de NHR een congres georganiseerd met als thema:
‘Building networks to improve outcomes’. Het was een goed bezocht congres (meer dan 300
bezoekers) met een gevarieerd programma: zo was er een Connect-sessie waarbij regio’s lieten zien
hoe zij door regionale samenwerking de uitkomsten van zorg verbeteren. Maar ook thema’s als
dataregistra es kwamen aan bod. Inspirerende sprekers hebben de dag geopend en afgesloten, te
denken valt aan Bas Bloem van Parkinsonnet en Huib Cense van de FMS.
Connect en het Rits project van de NHR
In september 2017 is het Ritsproject gestart met het doel opze en van een landelijke
atriumﬁbrilleren en har alenregistra e in samenwerking met de Nederlandse Hart Registra e
(NHR). Afgelopen jaar is daar verdere invulling aan gegeven met input van de programmaleiders van
Connect Atriumﬁbrilleren en Har alen. In 2018 is de registra e atriumﬁbrilleren gestart met de
DUTCH-AF registra e en onderzoek als basis, mede mogelijk gemaakt door een belangrijke
overheidssubsidie via ZonMw. Voor har alen zal dit in 2019 starten in de vorm van een pilot.
Enkele cijfers van Connect
Negen nieuwe regio’s zijn toegetreden tot Connect!
De verschillende Connect ar kelen, presenta es en workshops in 2018:
● Geriatriedagen: presenta e over Connect en medicamenteuze behandeling;
● Puls 2018: hoe krijgt de pa ënt de regie in een netwerk?
● De Cardioloog: ar kel in maart 2018 over de drie Connect-programmalijnen;
● Presenta e over Connect-HF op na onale trombosedag;
● Presenta e over Connect jdens symposium 'Zorg op de juiste plek' georganiseerd door de FMS;
● Congres ouderengeneeskunde, presenta e over HF in de geriatrie en netwerkzorg;
● Avondsymposium pallia eve zorg bij har alen in het licht van Connect har alen;
● Symposium HartVaatHag: presenta e over Atrium Fibrilleren.
Voor nog meer informa e over Connect in 2018 verwijzen wij u naar www.nvvcconnect.nl waar
binnenkort het jaarverslag van Connect is te vinden.
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Congrescommissie
De congrescommissie hee in 2018 het Voor- en Najaarscongres van de NVVC georganiseerd, de
laatste in nauwe samenwerking met de NHRA en de werkgroep Har alen.
Ac viteiten die aansluiten bij de NVVC speerpunten
De commissie hee waar mogelijk zoveel mogelijk onderwerpen gekozen die aansloten bij de
bekende speerpunten o.a. verstandig kiezen en E-Health
Ac viteiten die aansluiten bij de NVVC thema's
Tijdens de congressen is veel aandacht gegeven aan de thema’s van de NVVC met name aan
wetenschap, er waren sessies van de thema's kwaliteit, opleiding, beroepsbelangen en Connect.
Overige ac viteiten
In 2018 zijn met groot succes aansluitend aan de congressen goed bezochte sociale programma’s
georganiseerd met als hoogtepunt het cardiologen cabaret.

Consultancy commissie
De NVVC Consultancy is in 2018 verder ingericht en opera oneel gemaakt. Daartoe hee de
projectgroep Consultancy het rapport "NVVC Consultancy: Inhoudelijke en organisatorische
contouren" in mei 2018 opgeleverd. Het NVVC bestuur hee deze geaccordeerd. Vervolgens zijn
voorbereidingen getroﬀen vanuit 4pulse BV om de NVVC Consultancy in opera e te nemen. Eind
2018 zijn de eerste opdrachten in gang gezet. Er is een Consultancy commissie opgericht die belast is
met de kwaliteitsbewaking van de NVVC Consultancy.
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Werkgroepen en kamers

Juniorkamer
Ac viteiten die aansluiten bij de NVVC speerpunten
1.
De Juniorkamer is ac ef betrokken bij het onderwerp ‘gepast gebruik en verstandig kiezen’ via
De Jonge Specialist (DJS). Daarnaast is het thema opgenomen in het nieuwe landelijke
opleidingsplan en is er jdens de Landelijke Assistentendag Cardiologie aandacht aan gegeven.
2.
Chronische en kwetsbare pa ënten – Het thema is opgenomen is het nieuwe landelijke
opleidingsplan en er is een verplichte CVOI cursus “geriatrische cardiologie” .
3.
Ketenzorg – Bij alle Connect projectgroepen is een AIOS ac ef betrokken.
4.
Communica e is één van 8 de CanMeds-competen es waarop de AIOS frequent worden
getoetst. De communica e binnen de Juniorkamer verloopt via de nieuwsbrief, de LAC en
vergaderingen met kliniekvertegenwoordigers.
5.
Leiderschap hee in het nieuwe opleidingsplan een prominente rol gekregen en is er een
CVOI-cursus ‘Leiderschap, organisa e en ﬁnanciering in de cardiologie’. Het jaarlijks
DJS-congres had als thema ‘Ik ben meer dan AIOS’, waarbij aandacht is geschonken aan
leiderschap en gerelateerde thema’s.
Ac viteiten die aansluiten bij de NVVC thema's
●
De juniorkamer hee een ac eve rol binnen het Concilium Cardiologicum en hee met het
concilium in 2018 een nieuw landelijk opleidingsplan gepresenteerd.
●
De juniorkamer is betrokken bij de organisa e en ontwikkeling van (na)scholing die wordt
aangeboden door CVOI.
●
Afgevaardigden van de Juniorkamer nemen deel aan de Commissie Behoe eraming om een
gedegen advies te kunnen formuleren ten aanzien van de gewenste instroom van
opleidingsassistenten.
●
De Juniorkamer hee in 2017 een ar kel gepubliceerd in het ‘Netherlands Heart Journal’ met
als tel ‘Short-term career perspec ves of young cardiologists in the Netherlands’.
●
Landelijke Assistentendag Cardiologie – Elk jaar wordt de Landelijke Assistentendag
georganiseerd, een congres voor AIOS en arts-onderzoekers waarbij met name niet-medische
onderwerpen centraal staan.
Overige ac viteiten
De Jonge Specialist (DJS) – DJS is de beroepsvereniging voor alle AIOS in Nederland. DJS staat voor
één gezamenlijke AIOS-stem op landelijk niveau, een sterke onderhandelingsposi e voor alle AIOS
en het ini ëren, coördineren en s muleren van ini a even ter bewaking en verbetering van de
opleiding. Momenteel wordt er getracht om zoveel mogelijk AIOS cardiologie lid te laten worden van
DJS, zodat de posi e van DJS wordt versterkt.
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Kamer voor Managers
Terugblik Voorjaarsbijeenkomst 2018
Tijdens deze bijeenkomst was er voor belangstellenden gelegenheid om kennis te maken met de
Kamer en hebben we een aantal nieuwe leden als lid van de Kamer verwelkomt. Centraal inhoudelijk
thema van deze bijeenkomst was: ‘Strategisch personeelsmanagement – voorbereid zijn op de
toekomst’. Zorgondernemer Vincent de Schepper hee in een interac eve sessie zijn visie op dit
onderwerp met ons gedeeld.
Terugblik Najaarsbijeenkomst 2018
Tijdens het NVVC najaarscongres op 1 november 2018 kwamen 20 managers Cardiologie bijeen om
in gesprek te zijn over e-health en telemonitoring. Sprekers waren Igor Tulevski van Cardiologie
Centra Nederland (CCN), Ronald Scheﬀer (FocusCura), Eline Deusing (Zilveren Kruis) en Edith Bense
(HagaZiekenhuis). CCN en FocusCura werken gezamenlijk aan een programma ten behoeve van
har alenzorg op afstand: Hartwacht (CCN) en Luscii (FocusCura). Zilveren Kruis ondersteunt in haar
beleid telemonitoring bijvoorbeeld door telebegeleiding toegankelijk te maken voor pa ënten met
chronisch har alen. Edith Bense ging in op de ervaren noodzaak van innova e en e-health voor het
Haga ziekenhuis Den Haag o.a. in diverse telemonitoring projecten binnen het Hartcentrum van
Hagaziekenhuis. Er werd stevig gediscussieerd over kansen en belemmeringen rondom de
ﬁnanciering van innova e ini a even.
Ac viteiten die aansluiten bij de NVVC thema's
De NVVC is gestart met het project Op malisering Kwaliteitsbeleid.. De kamer voor Managers hee
een bijdrage aan dit onderwerp geleverd.
Daarnaast hee de kamer van managers een bijdrage geleverd aan de discussie met VWS en NVVC
inzake de bekos ging van de opleiding CCU-verpleegkundige. Deze valt momenteel niet onder de
bekos ging door VWS, in tegenstelling tot de opleiding van IC-verpleegkundigen. De kamer hee de
landelijke kosten en behoe eraming opgesteld.
De kamer voor Managers denkt ac ef mee met de HIx expertgroep cardiologie.

Kamer VS-PA
Ac viteiten die aansluiten bij de NVVC speerpunten
● Anjo van Staaveren hee meegewerkt aan het herschrijven en up to date houden van de
Hartwijzer. (pa ënten informa e voorziening van de NVVC)
● Ineke Baas neemt deel aan de werkgroep Atriumﬁbrilleren van NVVC Connect. Daarnaast hee
zij ook contact met Connect HF en ACS.
● De Kamer VS-PA was betrokken bij de organisa e van het voor- en najaarscongres. VS-PA waren
uitgenodigd om abstracts/posters voor het NVVC congres in te sturen en deel te nemen aan de
eigen parallelsessie.
Ac viteiten die aansluiten bij de NVVC thema's
● Joris Santman en Aliënde van Goor zijn betrokken bij het herschrijven van het document
“Taakherschikking in het hart van de zorg”. De werkgroep met afvaardiging namens de NVVC,
NAPA, V&VN-VS en Kamer VS-PA is met de afrondende fase van het concept document bezig.
Hierna zal het voorgelegd worden aan alle betrokken par jen. In de loop van 2019 kan dit naar
verwach ng tot een deﬁni ef voorstel worden afgerond.
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●
●
●

●

Jaarplan 2019 en jaarverslag 2018 werden geschreven.
Mede organiseren en/of verzorgen van presenta es op het voor- en najaarscongres, en/ of
sessies mede voorzi en.
Tijdens het najaarscongres was er een vergadering met afgevaardigden van de NAPA en
V&VN-VS. Eerder was er ook contact met de NVHVV expertgroep VS, maar deze is inmiddels
opgeheven.
Er werden een aantal nieuwsbrieven verstuurd ter aankondiging van de NVVC congressen en om
onze collega’s up to date houden van belangrijke ontwikkelingen binnen de cardiologie, maar
vooral ontwikkelingen mbt onze rol als VS en PA

Nederlandse Hart Ritme Associatie (NHRA)
Ac viteiten 2018
● In 2018 zijn de EP Richtlijnen afgerond en door de NVVC geaccordeerd. In 2019 zal een begin
worden gemaakt van de registra e van EP centra en klinische electrofysiologen in Nederland.
Tevens zullen alle gecer ﬁceerde EP centra verplicht worden te registreren in de Nederlands
HartRegistra e (NHR)
● Een aantal andere richtlijnen/leidraden zijn afgerond:
● Leidraad transveneuze leadextrac e: er moet nog consensus met de Nederlandse Vereniging
voor Thoraxchirugie (NvT) worden bereikt over de minimale dataset voor de landelijke registra e
bij de NHR.
● Posi on Paper Wearable Cardioverter De rillator
● Standpunt NVVC Bevolkingsonderzoek S-ICD en CIED.
● Het NHRA congres hee op 31 oktober en 1 november 2018 plaatsgevonden, voor het eerst in
samenwerking met de Werkgroep Har alen en de NvT en was opnieuw gekoppeld aan het NVVC
najaarscongres
● Tezamen met de registra ecommissies van de NHR is een minimale dataset vastgesteld voor
Devices en AF/Aﬂut en PVIs. Er wordt gewerkt aan een minimale dataset voor alle abla es.
● Er wordt gewerkt aan de verbetering van de opleiding Har unc e laborant met uitstroom Cardio
implantaten en EP. Er zijn hiervoor een 2-tal werkgroepen samengesteld die zorg zullen dragen
voor het competen eproﬁel voor beide uitstromen.
● Tezamen met de VITHaS hee op 7 en 8 oktober te Eindhoven een congres plaatsgevonden ter
ere van 60 jaar PM implanta es in Nederland met als thema Verleden-heden-toekomst device
therapie in Nederland
● Er is op verzoek van VWS en het NVVC bestuur een visiedocument opgesteld ter actualisa e van
het planningsbesluit Bijzondere Interven es aan het hart.
● Er hebben in 2018 een 4-tal Bestuursvergaderingen en ook een 4-tal ledenvergaderingen van de
NHRA plaatsgevonden (7 maart, 16 mei, 12 september,12 december) waarvan de notulen op het
Blackboard van de NHRA op de NVVC website zijn terug te vinden
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Werkgroep Acuut Coronair Syndroom
De Werkgroep ACS (NVVC) hee als doel het ini ëren, s muleren en ondersteunen van
educa eve ac viteiten op het terrein van acute coronaire syndromen (ACS)
● Er is toegewerkt naar het CVOI symposium Acuut Coronair Syndroom / interven ecardiologie
(februari 2019)
● De journal club wordt onderhouden op de NVVC website. Samenva ngen van nieuwe ar kelen
op het gebied van ACS worden hier gepubliceerd.
● Er werd een posi on paper geschreven over de toepasbaarheid van de STEMI ESC guideline
binnen de Nederlandse prak jk
● De Werkgroep ACS (NVVC) hee als doel het verder opze en en uitbouwen van de landelijke
ACS registra e in samenwerking met de NHR.
● Een lid van de werkgroep ACS is lid van de Connect ACS projectgroep.
● Plaats nemen in de s ch ng ACS pla orm. De voorzi er van de werkgroep ACS is automa sch lid
van de s ch ng ACS pla orm.
● P. Damman hee namens de werkgroep ACS voor de ESC de richtlijn Universal Deﬁni on of MI
gereviewed. Daarnaast hee hij advies gegeven voor de teksten har nfact op thuisarts.nl, en
advies gegeven voor de P2Y12 teksten op farmacotherapeu sch kompas.
● J. ten Berg hee namens de werkgroep ACS voor de ESC de richtlijnen DAPT update en
revascularisa e gereviewed
● In samenwerking met de werkgroep interven ecardiologie is gewerkt aan de nieuwe IGJ
indicatoren
●

Werkgroep Cardiale MRI, CT en Nucleaire Cardiologie
Ac viteiten die aansluiten bij de NVVC thema's
Thema Vereniging & Bestuur:
Bevorderen integra e met WG Echocardiograﬁe (twee gezamenlijke vergaderingen met de leden
georganiseerd per jaar).
Intensiveren contact met de leden (2x vergadering op NVVC voor- en najaarscongres).
Thema kwaliteit:
Bevorderen van kwaliteit van cardiale MRI, CT en nucleaire scans, door onderling uitwisseling van
exper se en ervaring door de WG-leden.
Thema Opleiding:
Overleg met Nederlandse Vereniging Radiologie over samenwerking en opleiding.
Hangende dit overleg is het fellowship document ‘Opleidingseisen en Accredita e voor het
Fellowship Niet-invasieve Cardiovasculaire Beeldvorming in Nederland 2017’ on hold.
Organisa e CVOI beeldvormingsavonden.
Organisa e Mul modality imaging congresdag 15-06-2018, samen met Werkgroep Echocardiograﬁe.
Thema Wetenschap & Innova e:
Bevorderen van research op het gebied van Cardiale MRI, CT en nucleaire cardiologie, o.a. door
bevordering van onderling contact met het oog op het opze en van mul center studies.

22/32
https://writer.zoho.eu/writer/open/yadmee82593dd526d44ffafb75f11198c7aa5

22/32

17-4-2019

190412 NVVC Jaarverslag 2018 - Writer

Werkgroep Cardiologie en Sport
Jaarlijkse CVOI cursus hee plaatsgevonden in juni 2018.
Er zijn meerdere contacten met de Vereniging voor Sportgeneeskunde: lid van de werkgroep in
het bestuur van de Vereniging van Sportgeneeskunde en een lid van de werkgroep in het bestuur
van het congres van de VSG.
● In 2018 is de website cardiologie en sport ontwikkeld. De website “Cardiologie en Sport” is
toegankelijk voor NVVC leden via het NVVC Netwerk
h ps://netwerk.nvvc.nl/manual/cardiologie-en-sport-pagina. Hier vindt men richtlijnen,
aanbevelingen en prak sche links. . De werkgroep hee de ambi e om de mogelijkheden binnen
de website uit te breiden. Hierbij wordt gedacht aan een cha unc e waarbij het mogelijk is
casuis ek en ECG’s te bespreken. Jesse Jongman is contactpersoon.
● Verzorgen verdere richtlijnen Cardiologie en Sport. Eerste revisie HRM.
● Sportcardiologie kan binnen de opleiding als verdiepingsjaar worden gekozen
● De vergaderingen zijn op het voorjaarscongres en op het najaarscongres.
● Meewerken als referent voor ar kelen en abstracts voor de ESC.
● Elk jaar wordt een sessie op een NVVC congres ingevuld.
● NOC-NSF hee een deel van de werkgroep zi ng laten nemen in een expertgroep betreﬀende
cardiale pathologie op het sportveld. Er is een onderzoeksprotocol opgezet om a-sporters te
keuren en te vervolgen in een database.
● De werkgroep biedt ﬁnanciële ondersteuning aan wetenschappelijk onderzoek in overleg met de
sponsortak van de NVVC en zet zelf wetenschappelijk onderzoek op. Er is een protocol
geschreven voor mul center onderzoek naar ritmestoornissen bij sporters met HCM.
●
●

Werkgroep Cardiovasculaire Preventie en
Hartrevalidatie
Ac viteiten die aansluiten bij de NVVC speerpunten
Gepast Gebruik en Verstandig Kiezen:
● Complexe hartrevalida e: Er is een proﬁel opgesteld voor pa ënten die in aanmerking komen
voor complexe hartrevalida e en er zijn criteria geformuleerd waaraan centra die dergelijke zorg
leveren dienen te voldoen. De prak sche uitwerking / implementa e zal i.s.m. met de
Nederlandse Vereniging van Revalida e artsen in 2019 plaatsvinden
● Stabiele angina pectoris. Er is een eerste aanzet gemaakt met het opze en van een
gespecialiseerd eerstelijns fysiotherapie netwerk voor uitvoering van een beweegprogramma
(fase II en III) bij niet-complexe hartrevalida e pa ënten en pa ënten met stabiele angina
pectoris (Chronisch Zorgnet, voorheen Claudica oNet).
● Kwaliteitsregistra es: De indicatorenset hartrevalida e is geaccordeerd door de Commissie
Kwaliteit en er zal aanslui ng worden gezocht bij NVVC Connect en de NHR voor implementa e
Ketenzorg met regionale netwerken:
● Een belangrijke doelstelling van de CPH betere aanslui ng tussen hartrevalida e en
cardiovasculaire preven e in de tweede lijn met CVRM programma’s in de eerste lijn. In 2019
wordt een pilot project ‘transmurale hartrevalida e’ gestart in de regio Eindhoven. Dit wordt
gemonitord en indien succesvol bij Connect ingebracht voor verdere implementa e
● Zie ‘Gepast gebruik en Verstandig Kiezen’: eerstelijns fysiotherapie netwerk.

23/32
https://writer.zoho.eu/writer/open/yadmee82593dd526d44ffafb75f11198c7aa5

23/32

17-4-2019

190412 NVVC Jaarverslag 2018 - Writer

Veranderende communica e en verhouding met pa ënt door eHealth:
Het addendum telerevalida e op de Mul disciplinaire Richtlijn Hartrevalida e is goedgekeurd door
het NVVC bestuur en is aan de leden voorgelegd, er is een passende ﬁnancieringsstructuur
gerealiseerd i.s.m. de BBC
Ac viteiten die aansluiten bij de NVVC thema's
Kwaliteit: Op 23 maart 2018 hee het Congres van de CPH plaatsgevonden: Preven e op Maat. De
opkomst en beoordelingen waren uitstekend.
Opleiding: In 2 regio’s is gestart met de verdiepingsstage hartrevalida e en inspanningsfysiologie.
Gestreefd wordt naar uitbreiding van het aantal stageplekken in 2019
In 2018 zijn 3 AIOS lid geweest van de CPH, zij waren ak ef betrokken bij de CPH ak viteiten (oa als
organisator van het CPH congres en als penvoerder van het richtlijn addendum telerevalida e)
Beroepsbelangen: Er is een passende ﬁnancieringsstructuur gerealiseerd voor telerevalida e en er
zijn plannen gemaakt voor ﬁnanciering van complexe hartrevalida e
Wetenschap & Innova e: Er is gewerkt aan een subsidieaanvraag voor een vergelijkende studie naar
(kosten-)eﬀec viteit van fysieke hartrevalida e bij pa ënten met stabiele angina pectoris versus PCI
Connect: Zie speerpunten ’kwaliteitsregistra es’ en ‘Ketenzorg met regionale netwerken’
Overige ac viteiten
Diverse leden zijn ac ef binnen de European Associa on of Cardiac Preven on and Rehabilita on en
de ESC zelf, oa na onal coordinator preven on and rehabilita on (2x), Nucleus member Cardiac
Rehabilita on, Digital Health Commi ee, Regulatory Aﬀairs Commi ee, Preven on Implementa on
Commi ee.

Werkgroep Congenitale Cardiologie
●

●
●

●

De Werkgroep congenitale cardiologie adviseert het Bestuur van de NVVC t.a.v. opleiding,
indica estelling, uitvoering, kwaliteitsnormen en verslaglegging betrekking hebbend op
volwassenen met een aangeboren hartafwijking.
De werkgroep bestaat uit cardiologen en kindercardiologen en hee ongeveer 50 leden.
Tijdens de vergaderingen van de werkgroep (4 x per jaar) werden naast de diverse thema's
rondom congenitale cardiologie, verschillende casus besproken en wetenschappelijke projecten.
Voor 2018 waren dit: een landelijk project over Fontancircula e en leverpathologie en een
registry over aberrante coronairen.
Er werd een CVOI cursus congenitale cardiologie georganiseerd.

Werkgroep Echocardiograﬁe
Ac viteiten die aansluiten bij de NVVC speerpunten
● Aanbevelingen voor gepast gebruik van echocardiograﬁe, in het bijzonder bij kleplijden
gepubliceerd op internet als app op de website NVVC.
● Publica e van de herziene richtlijn echocardiograﬁsch laboratorium SOP 2018 (Standard
Opera ng Procedures).
Ac viteiten die aansluiten bij de NVVC thema's
● Opleiding en accredita e echocardiograﬁst : opstellen van de eindtermen.voor CZO en oplossing
voor niet SBHFL erkende echocardiograﬁsten (work in progress).
● Organiseren van imaging dag en echomiddagen beeldvormingsavonden in CVOI verband
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●
●
●

Fellowship imaging richtlijn publiceren wanneer de besturen van NVVC en NVVR hiervoor groen
licht geven (on hold).
Nauwere banden aangaan met EACVI ( deelname in board echo en mri ), dagdeel verzorgd
jdens Euroecho.
Deelname in de endocardi s registry ( Euro endo Registry ) van de EACVI, start Nederlandse
substudie.

Overige ac viteiten
● Deelname in werkgroep staphylococcus aureus bacteriaemie.
● Opze en imaging website op de website van de NVVC (on hold i.v.m.nieuwe website NVVC).
● Casuis ek bespreking jdens de vergaderingen (4 vergaderingen per jaar).
● Start regulering echo hart door niet cardiologen.

Werkgroep e-Health
Ac viteiten die aansluiten bij de NVVC speerpunten
Start webforum op nieuwe website.
Maken van aanmeldformulier e-health projecten voor webforum.
Inventarisa e lopende e-health projecten bij NVVC leden en behoe e inscha ng.
Ac viteiten die aansluiten bij de NVVC thema's
Overleg FMS en KNMG i.v.m. aansprakelijkheid van e-health hulpmiddelen.
Overige ac viteiten
Verzorgen presenta es over e-health.

Werkgroep Gender
Resultaten
Scholing/opleiding: Webcast via het CVOI gegeven over microvasculair lijden.
Publiekscampagne: Besloten is de publiekscampagne Dress Red Day in een ander jasje te gieten. Er
werden geen dozen met voorlich ngsmateriaal meer verzonden. De Harts ch ng hee een digitale
campagne gedaan. Vanuit de werkgroep is geen ac eve media campagne gevoerd.
Werkgroep Minoca ESC: Eén van de leden van de werkgroep hee zi ng genomen in deze
werkgroep van de ESC
Leidraden: Op basis van een inventarisa e is een keuze gemaakt in de ambi e diverse leidraden te
schrijven over man /vrouw verschillen. Daaruit is vastgesteld dat de grootste behoe e is aan een
leidraad Microvasculair lijden. ZonMW subsidie hee een toegekend om de leidraad verder vorm te
geven.
Kennisagenda: De werkgroep hee input geleverd aan de kennisagenda NVVC, waarbij aangegeven
dat er kennis verworven moet worden over MINOCA en microvasculair lijden, zowel t.a.v.
pathofysiologie als t.a.v. behandeling.
Overige ac viteiten
Ken het hart: De ontmanteling van de website "Ken het Hart" is niet gerealiseerd in 2018.
Vrouwenpoli's:Er is in 2018 geen duidelijkheid gekomen over het aantal bestaande "vrouwenpoli's"
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in NL. Er is geen eenduidig beleid t.a.v. het concept vrouwenpoli. Het is niet de ambi e van de
werkgroep om te ondersteunen bij het starten van een vrouwenpoli of het aantal vrouwenpoli's uit
te breiden. Wel zou de werkgroep graag zien dat de bestaande poli's zich zouden verenigen ten
behoeve van wetenschappelijke doeleinden.
Speerpunten en thema's
De werkgroep denkt dat het schrijven van de leidraden aansluit bij een aantal belangrijke
speerpunten en thema's. Door een helder wetenschappelijk onderbouwde leidraad kunnen er beter
gemeenschappelijk beslissingen genomen, zowel met de pa ënt (shared decission making) als in de
keten in het kader van Connect.

Werkgroep Hartfalen
Ac viteiten die aansluiten bij de NVVC speerpunten
Gepast gebruik en verstandig kiezen Streven naar ontscho ng van de har alen zorg en realisa e
van een lijnovers jgend, mul disciplinair gestroomlijnd zorgpakket (NVVC Connect Har alen).
Chronische en kwetsbare pa ënten Bijdrage richtlijn pallia eve zorg betreﬀende pa ënten met
eindstadium har alen; h ps://www.pallialine.nl/har alen.
Kwaliteitsregistra es Oprich ng landelijke registra e commissie t.b.v. een uniforme, minimale
dataset har alen. I.s.m. de NHR
Ketenzorg met regionale netwerken Verdere landelijke implementa e van het NVVC-Connect
har alen project.
Veranderende communica e en verhouding met pa ënt door eHealth Ini a e mul center
na onaal wetenschappelijk onderzoek naar inzet van CardioMEMS voor op malisa e van
behandeling van har alen via device-gemedieerde sturing van medica e. In 2018 een ministeriële
goedkeuring voor voorwaardelijke toela ng en device vergoeding in het kader van deze trial. dr.
J.J.Brugts (primary inves gator). Trial start per 1-4-2019.
Leiderschap, zowel klinisch als organisatorisch adviseing en klankbord t.b.v. endorsement van
richtlijnen. Faciliteren van innova e van de opleiding tot cardioloog met aandachtsgebied Har alen,
alsmede de coaching- en regiefunc e van de prak serend har alen cardioloog.
Ac viteiten die aansluiten bij de NVVC thema's
Kwaliteit
● Ontwikkeling van een landelijke uniforme, minimale dataset har alen Zie Speerpunt nr. 3.
● Bijdrage aan richtlijnontwikkeling, implementa etrajecten en advisering.
● Adviserende werkzaamheden inzake nieuwe therapeu sche op es voor har alen.
● Introduc e protocol CardioMEMS gerealiseerd: “Invasieve pulmonale drukme ng met opvolging
op afstand voor har alen”; “Leidraad CardioMEMS”.
● *In samenwerking met de Harts ch ng faciliterende rol bij het “Heart Failure Awareness Days”
programma, welke geini eerd is door de ESC-Heart Failure Associa on.
● Bijdrage aan ESC Survey Atlas HF en HFIII Registry.
Opleiding
● Voorbereiding en verkenning van de ontwikkeling van een Nederlands “Har alen curriculum”
ten behoeve van de specialisa e tot “Har alen cardioloog”. Dit curriculum zal mogelijk (deels)
analoog verlopen aan het reeds bestaande ESC-HFA curriculum “Heart Failure”.
● De Werkgroep Har alen s muleert de deelname van jonge cardiologen aan het “HeartFailure
Specialist of Tomorrow (HOT)” programma en Europese cer ﬁcering.
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● BOC-cursus Har alen voor derdejaars AIOS-cardiologie
● CVOI-cursus har alen
Beroepsbelangen Zie speerpunt 6.
Wetenschap & Innova e
● Bijdrage aan de kennisagenda
● Trials: MONITOR HF trial – CardioMEMS voorbereiding 2018; start 1-4-2019.
● Wetenschappelijke bijeenkomsten 2018: Voorjaarsvergadering Werkgroep har alen met
algemene ledenbijeenkomst en wetenschappelijk programma gericht op cardiologen (i.o.) en
onderzoekers;
● Deelname aan en promo e van ESC-HFA congres
● De Na onale Har alendag: gericht op cardiologen en andere professionals die betrokken zijn bij
har alenzorg, zoals har alen verplgk, huisartsen.
● NVVC/NVT najaarscongres 2018 “Heel het hart”; ism de Nederlandse Hart Ritme Associa e
(NHRA)/Nederlandse Vereniging Thoraxchirurgie (NVT)/Werkgroep har alen
Connect Verdere landelijke implementa e van NVVC-Connect har alen project

Werkgroep Intensieve Cardiologische Zorg
Er is een aanvraag gedaan voor SKMS project herziening Leidraad EHH, CCU, ICCU; deze aanvraag is
gehonoreerd. Project zal per januari 2019 van start gaan. (Thema Kwaliteit)
Input geleverd aan het Bestuur voor formulering standpunt ter a en e van het Visie document
NVIC. (Thema Opleiding en Beroepsbelangen)

Werkgroep Interventie Cardiologie
Ac viteiten die aansluiten bij de NVVC speerpunten
Kwaliteitsregistra es:
● Handhaven van registra e van de leden en interven e cardiologen werkzaam in Nederland via
GAIA.
● Op maliseren landelijke complica e registra e (NHR), oa in gesprek over kwaliteits indicatoren
in bijv STEMI zorg in landelijke registra e.
● Handhaving en revisie van het prak jkdocument interven ecardiologie, in gesprek met IGJ over
het prak jk document, dit wordt begin 2019 geactualiseerd.
Ac viteiten die aansluiten bij de NVVC thema's
Kwaliteit:
De WIC bewaakt de kwaliteit van de interven e cardiologie op verschillende manieren: o.a. door
zicht te houden op registra e van interven e cardiologen en door gezamenlijk prak jkrichtlijnen en
implementa e hiervan te bespreken. Daarnaast worden diverse protocollen geschreven danwel
herzien in samenwerking met de WIC (voorbeelden: ACS, har eam, OCT).
Tevens is de WIC betrokken bij besluitvorming rond kwaliteit door aan te sluiten bij overleggen met
de inspec e, nza en bbc.
Oriënta e naar de gevolgen voor de PCI centra van de veranderende logis ek rondom ACS pa ënten
en mogelijke oplossingen voor de toekomst.
Opleiding:
Elke fellow interven e wordt uitgenodigd voor de fellow cursus, die door de WIC georganiseerd
wordt en goed wordt bezocht en beoordeeld.
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Overzicht houden van de huidige landelijke interven egroep met in- en uitstroom.
Wetenschap & Innova e:
Tijdens EuroPCR is in 2018 wederom een WIC sessie gehouden waarbij fellows casuis ek
gepresenteerd hebben. Het streven is om dit jaarlijks te doen.
Op het DRES congres in 2018 is wederom een WIC symposium georganiseerd, waarbij een award
wordt uitgereikt voor het meest innova eve gepresenteerde onderzoek. Ook dit zal jaarlijks
plaatsvinden.
Overige ac viteiten
Ledenvergadering WIC hee in 2018 plaatsgevonden op 31-5-2018 en op 2-11-2018.
Bestuursvergadering vindt ca 4 keer per jaar plaats, aangevuld met telefonische besprekingen waar
nodig. Bestuurswissel in 2018.

Werkgroep MCS
Ac viteiten die aansluiten bij de speerpunten:
1. tweetal werkgroep vergaderingen per jaar
3. data registra e en analyse via EUROMACS
3. IGJ rapport met landelijke resultaten
Ac
●
●
●
●

viteiten die aansluiten bij de thema’s:
opstellen reglement dataregistra e
opstellen Huishoudelijk reglement
actualiseren consensus LVAD document uit 2014
par cipa e aan congressen (NVVC jubileumcongres 2019)
● adviserende taak aan de NVT en NVVC

Werkgroep THI
Met de oprich ng van de Nederlandse Hart Registra e (NHR) is de taakstelling van de werkgroep
enigszins verschoven. Vanuit de werkgroep neemt iemand plaats in de registra ecommissie, maar zal
de dataregistra e niet de primaire taak meer zijn van de werkgroep.
Resultaten:
1. verder implementeren indica estellingsdocument TAVI.
2. voorstel verplichte dataset THI t.b.v. registra e in NHR.
3. Posi on Statement Paper THI, ingediend bij Netherlands Heart Journal.
Overige ac viteiten
● ac viteiten die moeten leiden tot een duidelijke inbedding en status THI Bestuur in NVVC en
NVT.
● overleg NHR t.b.v. dataregistra e.
● beoordeling endorsement door NVVC van de ESC richtlijn Valvulair Heart Disease. Vertaalslag
naar Nederlandse situa e.
● inventarisa e kennishiaten t.a.v. THI.
● overleg Zorg Ins tuut Nederland duiding vergoeding TAVI bij intermediate risico pa ënten.
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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.
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Dr. H.A. Bosker, voorzi er bestuur
Raad van Toezicht:
Prof. dr. M.J. de Boer, voorzi er Raad van Toezicht
NVVC-bureau:
Dr. W. Timmerman, directeur NVVC
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Drs. G.P. Molhoek, voorzi er Consultancy Commissie
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Werkgroep Congenitale Cardiologie
●
Werkgroep Echocardiograﬁe
●
Werkgroep Gender
●
Werkgroep Har alen
●
Werkgroep Intensieve Cardiologische Zorg
●
Werkgroep Interven e Cardiologie
●
Werkgroep MCS
●
Werkgroep THI
Beeldmateriaal:
●
Michael Boogaard
●
Josje Deekens
●
Erik van ’t Hullenaar
●
Bob Karhof
●
Arno Massee
●
Levien Willemse
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Samenstelling bestuur per thema
Thema kwaliteit
Dr. R.J. (Rutger) Hassink, voorzi er commissie kwaliteit
Dr. C.M.H.B. (Carolien) Lucas, richtlijnen coördinator
Dr..M.J. (Maurits) van der Veen, coördinator visita es
NVVC Bureau
Dr. D.G. (Debby) Keuken, senior beleidsadviseur
O.E. (Olga) van der Vorst, secretaresse commissie kwaliteit / coördina e kwaliteitsvisita es
G. (Gail) Hollander, secretaresse richtlijnen
Thema Opleiding
Prof. dr. M.J. (Mar n) Schalij, voorzi er Concilium
Dr. J. (Jan) van Wijngaarden, secretaris Concilium, vz subcie opleidingszaken en vz PVC tot
15-05-2018
Dr. C.J.H.C. (Charles) Kirchhof, secretaris Concilium, vz subcie opleidingszaken en vz PVC vanaf
15-05-2018
Dr. G. (Gerrit) Veen, bestuurslid Concilium, vertegenwoordiger bij de RGS, vz Klankbordgroep Vrest
Dr. M.F. (Marcoen) Scholten, voorzi er Commissie behoe eraming en opleidingscapaciteit
NVVC Bureau
M.W. (Moniek) Elsendoorn, beleidsadviseur
A. (Azzeddine) el Osrou , projectmedewerker
Thema Beroepsbelangen
Dr. M.R. (Marcel) van der Linde, voorzi er
Drs. C. (Cyril) Camaro, vicevoorzi er
Drs. J.H. (Hans) Geertman, secretaris
Dr. M.W. (Margriet) Feenema-Aardema, lid
NVVC Bureau
Dr. C.W. (Karin) Jansen, senior beleidsadviseur
L.N. (Liselo e) Hegt, secretaresse
Thema Wetenschap en Innova e
Prof. dr. L.V.A. Boersma, voorzi er
NVVC Bureau
Dr. C.W. (Karin) Jansen, senior beleidsadviseur
L.N. (Liselo e) Hegt, secretaresse
Connect
Drs. P.E.J. (Petra) van Pol, voorzi er Connect en projectleider Connect Har alen
Dr. M.J.M. (Maarten-Jan) Cramer, projectleider Connect ACS
Dr. M.E.W. (Mar n) 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
BOC
CK
COPD
CVOI
CT
DCVA
EPA
EPD
ESC
ICT
FMS
LAC
MRI
NAPA
NHG
NHJ
NHLI
NHR
NVT
NVVC
Nza
PA
PCI
SBHFL
SKMS
STEMI
THI/TAVI
VIThas
Vrest
VWS
WCN
WIC
ZiN

Acuut Coronair Syndroom
Atriumﬁbrilleren
Arts(en) in opleiding tot specialist
Algemene Ledenvergadering
Beroepsbelangen commissie
Basis Opleiding Cardiologie
Commissie Kwaliteit
Chronisch obstruc ef longlijden
CardioVasculair Onderwijs Ins tuut
Computertomograﬁe
Dutch CardioVascular Alliance
Entrustable Professional Ac vi es
Elektronisch pa ëntendossier
European Society of Cardiology
Informa e- en communica etechnologie
Federa e voor Medisch Specialisten
Landelijke Assistentendag Cardiologie
Magne c Resonance Imaging
Nederlandse Associa e Physician Assistants
Nederlands Huisartsen Genootschap
the Netherlands Heart Journal
The Netherlands Heart Ins tute
Nederlandse Hart Registra e
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
Nederlandse Zorgautoriteit
Physician Assistant
Percutane Coronaire Interven es
S ch ng Beroepsopleiding Har unc elaboranten
S ch ng Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten
ST-eleva e-myocardinfarct
Percutane Aortaklep vervanging/implementa e
Beroepsvereniging van Invasief Technische Harts mula e Specialisten
Digitaal por olio
Ministerie van volksgezondheid welzijn-en sport
Werkgroep Cardiologische centra Nederland
Werkgroep Interven e Cardiologie
Zorgins tuut Nederland
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