Vacature NVVC
Commissie Wetenschap & Innovatie
De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) is een vooruitstrevende wetenschappelijke
vereniging die volle aandacht geeft aan verbetering van cardiovasculaire zorg aan de aan haar
toevertrouwde patiënten. Daarnaast is het een vereniging die in de veranderende samenleving de
leden zo faciliteert dat zij die betrouwbare cardiologische zorg daadwerkelijk kunnen leveren. Het
doel van de Commissie Wetenschap & Innovatie is om wetenschap en innovatie (zowel technisch als
organisatorisch) in de cardiologie te stimuleren en faciliteren en door te leiden naar de dagelijkse
praktijk, om zo bij te dragen aan betere zorg voor hartpatiënten en preventie van hartziekten.
Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn er nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter, nodig in
de commissie W&I. De beschikbare portefeuilles zijn: Kennisagenda/Zorgevaluatie, Procedure

Innovatie, Communicatie/externe relaties.
Portefeuille Kennisagenda/ Zorgevaluatie:
De Commissie Wetenschap & Innovatie heeft in 2019 een kennisagenda opgesteld voor de
prioriteiten voor onderzoek naar zorgevaluatie en innovatie, en het bevorderen van
wetenschappelijk cardiologisch onderzoek. Elke 5 jaar vindt er een update plaats van de
kennisagenda met een herijking van de benoemde kennishiaten en het vaststellen van nieuwe
kennishiaten. De kennisagenda wordt gemaakt onder leiding van het Kennisinstituut Medisch
Specialisten. Hierbij wordt volgens een vast proces een breed onderzoek gedaan onder alle partijen
in het cardiovasculaire veld om kennishiaten vast te stellen en daaruit een keuze te maken voor
prioritering van zorgevaluatie onderzoek in de komende jaren. Dit hele proces vindt weer plaats in
2023 voor de vaststelling van de Kennisagenda 2024-2029.

Portefeuille Communicatie/externe relaties
De NVVC commissie W&I heeft een rubriek in het Netherlands Heart Journal (NHJ) waarin ieder
kwartaal de commissie cardiologen en onderzoekers informeert over de voortgang van het W&Ibeleid van de NVVC en de ontwikkelingen in het veld. De commissie informeert de NVVC leden ook
via de NVVC nieuwsbrief, het NVVC netwerk en via het organiseren van een jaarlijkse symposium.
De NVVC wil onderzoek steunen dat breed gedragen wordt door de leden van de NVVCwerkgroepen. Daarbij werkt de NVVC samen met de Federatie Medisch Specialisten en de Dutch
Cardiovascular Alliance (DCVA), aansluitend bij de bestaande infrastructuur van onder andere
Werkgroep Cardiologie Centra Nederland (WCN), Nederlandse Hartregistratie (NHR) en Netherlands
Heart Institute (NLHI). Het is essentieel dat deze externe relaties worden onderhouden, dat de
samenwerking gestimuleerd wordt en dat iedereen op de hoogte wordt gehouden over de laatste
ontwikkelingen.

Portefeuille Procedure Innovatie

De Procedure Innovatie is vastgesteld in de ALV op 22 april 2022 tijdens het voorjaarscongres. De
commissie W&I heeft een coördinerende en uitvoerende rol als het gaat om de Procedure Innovatie,
zowel binnen de vereniging als met externe partijen. Dit vindt plaats in afstemming met de Beroeps
Belangen Commissie (BBC) en de Commissie Kwaliteit(CK) en staat onder de verantwoordelijkheid
van het NVVC-bestuur. Het doel van de procedure is om implementatie van innovatie (o.a.
verzekerde zorg en de bekostiging) te faciliteren.
De initiators en met name de NVVC-werkgroepen in wier werkterrein de innovatie valt, hebben
hierbij een centrale rol. Hiermee wordt het innovatieproces gestroomlijnd en wordt dubbel werk
vermeden. Dit zal naar verwachting belangrijke tijdwinst opleveren én meer kans bieden op
(snellere) acceptatie van cardiologische innovaties in de verzekerde zorg.

Wat algemene zaken over de W&I:
De Commissie W&I bestaat momenteel uit één vast bestuurslid (voorzitter) en een klankbordgroep
van 6 afgevaardigde commissieleden vanuit de Beroepsbelangen Commissie, de Commissie Kwaliteit,
de Juniorkamer, de Werkgroep eHealth, de NHR, en NVVC Connect.
De commissieleden onderhouden de contacten met hun eigen achterban en fungeren als liaison
tussen een aantal aan hen toegewezen Werkgroepen.
De Commissie W&I wordt ondersteund door de NVVC met een bureaumedewerker, een junior- en
een senior beleidsadviseur. Vanuit het NVVC Hoofdbestuur participeert de portefeuillehouder W&I.
De Commissie W&I vergadert minimaal eens per 2 maanden (en zo nodig vaker) aan het einde van de
dag van 18:00 – 19:30u. De fysieke vergaderplaats is in het Holland Heart House, waarbij ook digitaal
aangesloten kan worden.
De nominale zittingstermijn is drie jaar, eenmalig met een gelijke periode te verlengen.
De tijdsbelasting voor een bestuurslid bedraagt 4-8 uur per maand. Voor de voorzitter bedraagt dit 816 uur per maand. De NVVC biedt hiervoor een financiële vergoeding.

Profielschets nieuwe W&I leden:
•

U bent al 2 jaar Cardioloog en lid van de NVVC. De voorzitter is 5 jaar of langer Cardioloog en
NVVC lid;

•

U heeft ervaring met klinisch zorgevaluatie onderzoek en/of kennis van het speelveld rondom
medische innovaties in Nederland in de structurele bekostiging daarvan;

•

U bent enthousiast over het takenpakket en de verantwoordelijkheden van de Commissie W&I,
maar ook bereid u zo nodig in te zetten voor andere W&I-gerelateerde projecten;

•

U wilt graag een bijdrage leveren aan de cardiologische zorg in Nederland;

•

U wilt zich committeren aan de W&I voor een periode van tenminste drie jaar;

•

U bent bereid en in staat om deel te nemen aan de vergaderingen en als voorzitter bij elke
vergadering aanwezig te zijn;

•

Voor het voorzitterschap is bestuurlijke ervaring gevraagd en affiniteit met het omgaan met
verschillende belangen;

•

De voorzitter kan vergaderingen aansturen en is op zoek naar wilsovereenkomst en gezamenlijke
behoeften en belangen.

Alle NVVC leden die interesse hebben worden van harte uitgenodigd om schriftelijk te solliciteren.
Uw sollicitatie kunt u, uiterlijk 01/09/2022, richten aan wetenschapinnovatie@nvvc.nl , t.a.v. Prof. dr.
L.V.A. Boersma (Lucas), voorzitter W&I. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. C.W.
Jansen (Karin) via wetenschapinnovatie@nvvc.nl.

