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Mediabeleid NVVC 
 
Regelmatig verschijnen er berichten in de media die verband hebben met de cardiologie. 
Het is van belang dat de cardiologie en de NVVC hierbij positief in het nieuws komen. U kunt 
hier aan bijdragen. 
 

Algemeen 
 
De NVVC waardeert het zeer wanneer u de NVVC op de hoogte brengt van uw contacten 
met de pers. Ook als u vragen heeft, advies of ondersteuning nodig hebt m.b.t. de media 
kunt u contact met de NVVC opnemen. 
 
Contactpersoon NVVC: Inge Poorthuis, directeur a.i. 
Via: bureau@nvvc.nl of 030-2345000 en buiten kantoortijden: 06-48476423 
 

Wat doet de NVVC? 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle door de NVVC te geven voorlichting en publicitaire 
activiteiten. De directeur beoordeelt de verzoeken vanuit de media. Vanuit het bestuur 
heeft één van de bestuursleden communicatie in zijn of haar pakket. De directeur zal, indien 
nodig, media zaken met dit bestuurslid afstemmen. Er wordt samengewerkt met de afdeling 
communicatie van de Federatie voor Medisch Specialisten. De afdeling communicatie van 
de Federatie adviseert en ondersteunt de NVVC bij het mediabeleid. De leden van de NVVC 
worden via de NVVC Nieuwsbrief en/of het NVVC Netwerk op de hoogte gebracht van 
uitingen van de NVVC in de media. 
 

Wat kunt u doen? 
 

Vragen over NVVC beleid of algemene standpunten over cardiologie 
Krijgt u als lid van de NVVC vragen over het beleid van de NVVC of over algemene 
standpunten over de cardiologie, dan willen we u vragen dit door te geven aan het NVVC 
bureau. Het NVVC bureau zal het media verzoek oppakken. Uiteraard wordt u op de hoogte 
gehouden van het vervolg. 
 
Onderwerpen op regionaal niveau of op persoonlijke titel 
Het wordt zeer gewaardeerd wanneer u het NVVC bureau wilt informeren over regionale 
berichten of berichten op persoonlijke titel over de cardiologie. Hierdoor is het binnen de 
NVVC bekend wat er in de media op het vakgebied cardiologie speelt. 
 
U wordt benaderd als lid van een NVVC werkgroep/commissie 
Wordt u als lid van een NVVC werkgroep/commissie of als gemandateerd lid in een extern 
project, door de media benaderd , of betrokken bij een media project? Dan wordt u 
vriendelijk, doch dringend, verzocht hierover contact op te nemen met het NVVC bureau. 
Het NVVC bureau zal in overleg met u het verzoek oppakken. 
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