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VOORWOORD 
 

Voor u ligt het jaarplan 2023 van de Nederlandse Vereniging 

voor Cardiologie (NVVC). Dit jaarplan is gebaseerd op de 

NVVC Beleidsvisie 2025. De speerpunten van deze beleidsvisie 

en daarmee ook van dit jaarplan betreffen: Toegankelijkheid 

van zorg, Kwaliteit van cardiologische zorg en De 

cardioloog van (over)morgen.  

Samen met onze leden en in gezamenlijkheid met onze 

samenwerkingspartners zetten we ons ook in 2023 van harte in 

voor toekomstbestendige zorg voor het hart.  

We realiseren we ons terdege dat we leven in turbulente en 

onzekere tijden. Het nieuwe Integraal Zorg Akkoord (IZA) ligt 

er en heeft consequenties voor de cardiologie. Centraal in het 

IZA staat het thema ‘Passende zorg’, waar cardiologen elke 

dag mee bezig zijn, maar waar we ook opnieuw naar moeten 

kijken. Hoe kunnen we een kader ontwikkelingen om de 

doelen van het IZA / ‘Passende Zorg’ te gaan halen? Hoe 

zorgen we dat we zo goed mogelijk aanlijnen bij landelijke 

ontwikkelingen? Doen we dat duurzaam genoeg?  

Meer dan voorheen leggen we ons als Vereniging toe op 

preventie van hart- en vaatziekten. Tegelijkertijd zien we de 

druk op de gezondheidszorg verder oplopen door de 

vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Met name door 

demografische ontwikkelingen is de verwachting dat de 

cardiologische zorgvraag tot 2040 blijft groeien. Hoe zorgen 

we in dit perspectief dat de zorgprofessional goede zorg kan 

blijven leveren in tijden van personeelsgebrek, oplopende 

wachttijden en inhaalzorg? Wat zijn de mogelijkheden om 

digitale zorg optimaal te benutten voor de cardiologie?  

Er zal grote inzet vereist worden om extra kwaliteitsvisitaties 

uit te voeren als nasleep van de COVID periode. Daarnaast 

wordt het fenomeen ‘Samen beslissen’ binnen het thema 

Kwaliteit verder uitgewerkt en vormgegeven en zijn we bezig 

met de vraag: Hoe houden we de veelheid en diversiteit aan 

richtlijnen die de cardiologie betreffen hanteerbaar en 

implementeerbaar? 

Binnen het thema Wetenschap & Innovatie staat het 

stimuleren van zorgevaluatie hoog op de agenda, als één van 

de belangrijkste manieren om de zorg passend en behapbaar 

te houden. Daarnaast ligt er de uitdaging om de ambitieuze 

Procedure Innovatie verder uit te werken. Daartoe wordt voor 

de commissie W&I een bestuur ingesteld. 

De juiste zorg op de juist plek (JZOJP) en het optimaliseren 

van netwerkgeneeskunde in de cardiologie is de focus van 

NVVC Connect. Voor 2023 staat (naar verwachting) de start 

van het vierjarig programma ‘Impuls Hartzorg’ gepland. Met 

dit project zetten we met kracht in op het implementeren van 

JZOJP in de Connect-regio’s. Via een methodische aanpak 

binnen de regio’s sturen we aan op het implementeren van 

een data-gedreven PDCA-cyclus, het innoveren van het 

zorgproces en het vormgeven van patiënten participatie. Om 

deze ambitie te behalen vormen we een lerend netwerk met 

de Connect-regio’s. 

Het stimuleren en ondersteunen van de implementatie van het 

nieuwe opleidingsplan is een van de belangrijke activiteiten 

https://www.nvvc.nl/PDF/Bestuur/NVVC_beleidsvisie_2025.pdf
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van thema Opleiding voor 2023. In het kader van het realiseren 

van Passende zorg gaat de commissie Beroepsbelangen 

bundelbekostiging voor de cardiologie verkennen.   

Het realiseren van al deze ambities en de doelen in dit 

jaarplan is niet anders mogelijk dan met de inzet van alle 

leden en in nauwe samenwerking met andere organisaties. 

De NVVC legt zich toe op datgene wat binnen haar 

invloedssfeer ligt, waarbij een regierol van de NVVC verwacht 

mag worden. 

De NVVC werkt op bestuurlijk niveau, op beleids- en bureau 

niveau en vanuit de thema’s en werkgroepen samen met de 

Hartstichting, de Harteraad, de Nederlandse Hartregistratie, 

het Cardiovasculair Onderwijs Instituut, de Dutch 

Cardiovasculair Alliance, de European Society of Cardiology, 

de Federatie van Medisch Specialisten, de Nederlandse 

Vereniging van Thoraxchirurgie en andere wetenschappelijke 

verenigingen. 

De Juniorkamer is actief betrokken bij De Jonge Specialist. 

Op bestuurlijk niveau, vanuit het programma NVVC Connect, 

het thema Kwaliteit en vanuit een aantal werkgroepen wordt 

samengewerkt met de eerste lijn, i.e. het Nederlands 

Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsen Vereniging 

en huisartsen organisatie InEen. 

Ook met het programma ZorgEvaluatie & Goed Gebruik 

(ZE&GG), het Zorginstituut Nederland (ZiN), 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Nederlandse Zorg 

Autoriteit (NZa) wordt intensief samengewerkt om de 

cardiologische zorg in Nederland op haar hoge niveau en 

toegankelijk te houden. 

Naast zorg-inhoudelijke en organisatorische uitdagingen is er 

in augustus 2023 in Amsterdam het European Society of 

Cardiology (ESC) congres, wat ons kansen geeft om samen 

met onze samenwerkingspartners de hart- en vaatziekten 

hoger op de politieke en maatschappelijke agenda’s te 

krijgen. Vanzelfsprekend houden we onze NVVC voorjaars- 

en najaarscongressen. Het najaarscongres wordt in november 

2023 samengehouden met de Nederlandse Vereniging van 

Thoraxchirurgen.  

Een jaarplan is niet compleet zonder een overzicht van alle 

kernactiviteiten, deze vindt u als aparte bijlage bij dit 

jaarplan. Zoals u ziet is er ook het komend jaar veel werk te 

doen! 

 

Van links naar rechts 

Michelle Michels (lid), Jose 

Henriques (lid), Joan Meeder 

(voorzitter), Rudolf de Boer 

(vice voorzitter), Clara van 

Ofwegen-Hanekamp 

(thesaurier) 

 

 

 

Utrecht, 20 oktober 2022 

Het NVVC Bestuur  
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TOEGANKELIJKHEID VAN ZORG 
 

Inleiding  

De toegankelijkheid van zorg is een belangrijke kernwaarde 

van het Nederlands zorgstelsel. Deze toegankelijkheid wordt 

onder andere bepaald door beschikbaarheid, culturele facetten 

en financiële en geografische bereikbaarheid. Voor de 

individuele patiënt betekent dit dat men de zorg waar 

behoefte aan is weet te vinden en zich deze kan veroorloven. 

Voor de aanbieders van zorg speelt ook de verdeling van 

beschikbare middelen en het doelmatig inzetten van deze 

middelen een rol.  

 

Het komende jaar ligt bij het speerpunt ‘Toegankelijkheid van 

Zorg’ de focus op doelmatige en zinnige zorg, optimaliseren 

van het behandelteam, samenwerking, Juiste Zorg op Juiste 

Plek en zorginnovatie. Voor al deze onderdelen volgt een 

opsomming van de doelen met de betrokken 

eindverantwoordelijken. 

 

Doelmatige en zinnige zorg  

• Stimuleren van zorgevaluatie onderzoek in DCVA verband 

en daarbuiten op onderwerpen die geselecteerd zijn in de 

NVVC Kennisagenda, voor een betere onderbouwing van 

bestaande zorg (W&I).   

• Meewerken aan betrouwbare spiegelinformatie voor de 

implementatie agenda van ZE&GG (Bestuur, BBC en 

werkgroepen). 

• De Implementatie agenda van ZE&GG optimaal benutten 

voor (nieuwe) cardiovasculaire richtlijnen; de agenda 

herhaaldelijk onder de aandacht brengen en beleid 

actualiseren en naleving evalueren (Bestuur en CK). 

• Implementeren en evalueren van uitkomsten van het 

verbetersignalement ZiN m.b.t. ICD’s (Bestuur en NHRA). 

• Bewaking van de registratie en in gesprek blijven met ZiN 

en NVT over indicatiestelling (Bestuur en werkgroep THI). 

• Bijdragen aan het programma ‘Uitkomstgerichte Zorg’ op 

de onderwerpen AF en ACS (CK en Connect). 

• Komen tot proactief beleid m.b.t. vergoedingsdossiers van 

cardiovasculaire geneesmiddelen, werkgroep uitbouwen 

naar analogie van oncologie (Bestuur en werkgroep 

Geneesmiddelen). 

• Met VWS in gesprek blijven over het concept 

Planningsbesluit in het kader van de WBMV (Bestuur, WIC 

en NHRA). 

• De impact van ‘Passende Zorg’ en het IZA in kaart brengen 

en goed beleggen binnen de NVVC (Bestuur en thema’s). 

• Bij bundelbekostiging, in het kader van het realiseren van 

Passende zorg vanuit de NZa, een vertaalslag maken voor 

de cardiologie (BBC en CK). 

• Zorgzwaarte beter zichtbaar maken in declaratiedata (BBC). 

• Bij NZa en VWS pleiten voor DBC-zorgactiviteiten voor 

consultatie over lijnen; al dan niet met de patiënt met de 

eerste/nulde lijn en tussen tweede en derde lijn samen met 

de FMS (BBC). 
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• Een webinar organiseren voor de leden op basis van een 

‘menukaart’ met diagnose-/behandelopties om 

kostenbewustzijn te vergroten (BBC en Bestuur). 

 

Optimaliseren van het behandelteam 

• Werven van studenten voor opleiding 

hartfunctielaboranten via nieuw erkende 

opleidingsinstituten (Opleiding). 

• Pleiten voor voldoende stageplaatsen in de ziekenhuizen 

voor hartfunctielaboranten (Opleiding). 

• Belang van meer echocardiografisten behartigen in de 

ziekenhuizen (werkgroep Cardiovasculaire Beeldvorming). 

 

Samenwerking en Juiste Zorg op Juiste Plek  

• Consequenties van het (te nemen) besluit van VWS over 

concentratie van Congenitale Cardiologie met het veld 

bespreken en helpen stroomlijnen (Bestuur en werkgroep 

Congenitale Cardiologie). 

• Vervolg geven aan en opschalen van de 

proefimplementatie in 3 regio’s van de leidraad 

'Zorgproces Pijn op de Borst’ (Connect).  

• Uitvoering geven aan de ‘Landelijke Impuls Hartzorg’ 

(2023-2026) met als doel: het opzetten van een landelijk 

lerend netwerk, rondom de aandoeningen hartfalen en 

atriumfibrilleren, gericht op het ondersteunen en adviseren 

van Connect-regio’s op het gebied van het realiseren van 

de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ (Connect).  

• Regio’s inspireren, stimuleren en faciliteren om de Juiste 

Zorg op de Juiste Plek te realiseren voor mensen met 

(risico op) atriumfibrilleren, hartfalen, pijn op de borst en 

acuut coronair syndroom (Connect, werkgroep HF, AF, ACS, 

NHRA). 

• De successen (best practices) die behaald worden in de 

verschillende regio’s actief ter inspiratie voor andere 

regio’s verspreiden (Connect). 

• Ontwikkelen van nieuwe handvatten en uitbreiden van 

toolkits die regio’s kunnen gebruiken om JZOJP regionaal 

vorm te geven (Connect, werkgroep HF, AF, ACS, NHRA) 

• Het opleveren van een template Regionale Transmurale 

Afspraken (RTA) voor hartfalen, atriumfibrilleren en pijn op 

de borst (Connect). 

• Een handreiking ‘Bekostiging van netwerkzorg in de regio’ 

opleveren (Connect). 

• Implementeren van transmurale hartrevalidatie (werkgroep 

CPH). 

• Een landelijke Connectbijeenkomst organiseren voor alle 

regio’s die betrokken zijn bij het Connect programma 

(Connect). 

• Continueren van het landelijk multidisciplinair Sport & 

Cardiologie overleg en uitbreiden en toegankelijk maken 

van het landelijk netwerk (werkgroep). 

• Ontwikkelen van een blauwdruk voor organisatie van 

palliatieve zorgverlening (ingebed in LTA hartfalen; 

projectgroep Palliatieve zorg).  

 

Zorginnovatie 

• Proactief beleid maken en uitvoeren om te zorgen dat 

patiënten zo snel als mogelijk na een zorgvuldig proces 
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toegang krijgen tot veelbelovende innovaties in de 

cardiologische zorg. De NVVC doet dit aan de hand van de 

in 2022 door de ALV vastgestelde ‘NVVC-procedure 

innovatie: van innovatie naar verzekerde en structureel 

bekostigde zorg’ (W&I, BBC, CK en NVVC werkgroepen 

waaronder o.a. NHRA, ACS, WIC, THI). 

• Digitale zorg verder (helpen) valideren en implementeren 

(Bestuur, CK, Connect en werkgroep eHealth en AI). 

• Bevorderen van het gebruik van telerevalidatie en 

transmurale revalidatie (werkgroep CPH). 
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KWALITEIT VAN CARDIOLOGISCHE ZORG 
 

Inleiding 

Kwaliteit van zorg is allesomvattend. Hierbij spelen 

patiëntgerichtheid, veiligheid, toegankelijkheid, doelmatige en 

zinnige zorg een grote rol. De kwaliteit van zorg is van vele 

factoren afhankelijk. De NVVC wil haar leden faciliteren bij het 

leveren van een optimale kwaliteit van zorg die aansluit bij de 

behoeftes van patiënten, door het bieden van handvatten. Bij 

het doorlopen van een kwaliteitscyclus ter optimalisatie van de 

zorg ligt de focus op leren en verbeteren, en niet op 

controleren. 

 

Het komende jaar ligt bij het speerpunt ‘Kwaliteit van 

cardiologische zorg’ de focus op patiëntgerichtheid, richtlijnen 

en kwaliteitsregistraties. Voor al deze onderdelen volgt een 

opsomming van de doelen met de betrokken 

eindverantwoordelijken. 

 

Patiëntgerichtheid  

• Uitrollen van activiteiten om eenduidigheid in landelijke 

patiënten informatie te bevorderen (via subcommissie 

Samen beslissen) en om aandacht voor samen beslissen in 

de opleiding te stimuleren; het thema is opgenomen in het 

nieuwe opleidingsplan (CK, Juniorkamer en Concilium). 

• Implementatie van nieuwe richtlijn multidisciplinaire 

hartrevalidatie met aandacht voor nieuwe doelgroepen en 

zorg op maat stimuleren (werkgroep CPH). 

• Bevorderen van deelname van hartfalenpatienten aan 

revalidatie o.b.v. recent DCVA rapport met gerichte 

aanbevelingen (werkgroep CPH). 

• Stimuleren van opzetten van klinische/wetenschappelijke 

projecten m.b.t. cardiogeriatrie (werkgroep Hartfalen). 

• Awareness creëren bij patiënten m.b.t. hart- en vaatziekten 

bij vrouwen door informatiefilmpjes en ander 

voorlichtingsmateriaal (werkgroep Gender). 

• Awareness onder cardiologen (i.o.) blijven creëren 

aangaande man-vrouw verschillen in hartenvaatziekten 

door onderwijs via CVOI en in de opleiding cardiologie 

(werkgroep Gender, subcommissie Samen Beslissen). 

• Samenwerking tussen centra stimuleren m.b.t. (het 

opzetten van) coronaire functietesten (werkgroep Gender). 

• Creëren van meer aandacht en onderwijs voor palliatieve 

zorgverlening voor de chronisch zieke cardiologische 

patiënt (werkgroep Palliatieve zorg). 

• Uniformeren en begrijpelijker maken van brieven aan 

familie van cardiovasculair-genetisch belaste mensen 

(werkgroep Cardiogenetica). 

 

Richtlijnen 

• Starten van SKMS-project ‘NVVC richtlijnenprogramma’ 

met als doel een sluitend, gedragen en uitvoerbaar 

richtlijnenprogramma voor de cardiologie, dat aansluit op 

Nederlandse richtlijnen. Daarnaast zal er een 

onderhoudsplan voor het richtlijnenprogramma worden 

opgesteld (CK). 
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• Starten van SKMS-project pilot ESC richtlijn Cardiac Pacing 

met als doel te onderzoeken op welke manier we snel en 

goed een vertaalslag van de Europese richtlijnen naar de 

Nederlandse situatie kunnen realiseren (Kwaliteit). 

• Vertalen van de ‘ESC-Guidelines for the management of 

patients with ventricular arrhythmias and the prevention of 

sudden cardiac death’ (2022) naar de Nederlandse situatie 

(NHRA). 

• Definiëren van de rol van de NVVC bij implementatie van 

richtlijnen (CK, Connect). 

• AIOS koppelen aan werkgroepen voor betrokkenheid bij de 

vernieuwing van richtlijnen en protocollen (Juniorkamer en 

werkgroepen). 

• Evalueren van de volumenormen voor THI (werkgroep THI). 

 

Kwaliteitsregistraties 

• Het inbedden van registraties in de kwaliteitscyclus 

bevorderen, i.s.m. NHR (CK, Connect). 

• Bijdragen aan het FMS breed project Complicatieregistratie 

en intern project starten om de complicatieregistratie uit 

2013 te actualiseren (mits FMS dit project in 2023 start; 

CK). 

• Verdere uitrol van een landelijke AF en HF-registratie via 

een set NHR-indicatoren (werkgroep HF en NHRA). 

• Evaluatie van uitkomsten van zorg (verschillende 

werkgroepen). 
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DE CARDIOLOOG VAN (OVER)MORGEN 
 

Inleiding 

De cardioloog van vandaag, morgen en overmorgen werkt in 

een dynamische omgeving waarbij toegankelijkheid, kwaliteit 

en doelmatigheid van zorg belangrijke aandachtsgebieden 

zijn. In deze dynamische omgeving is er een grote interactie 

met regulerende instanties, belangenorganisaties en natuurlijk 

ook met de patiënt. De cardioloog zal daarom toegerust 

moeten zijn om deze rol goed en duurzaam te kunnen 

vervullen. 

 

Het komende jaar ligt bij het speerpunt ‘de Cardioloog van 

(over)morgen’ de focus op maatschappelijke 

gezondheidsthema's, werkklimaat en duurzame inzetbaarheid. 

Voor al deze onderdelen volgt een opsomming van de doelen 

met de betrokken eindverantwoordelijken. 

 

Maatschappelijk gezondheidsthema: preventie 

• Preventieactiviteiten binnen de NVVC bundelen en 

optimaliseren; er lopen meerdere initiatieven waaronder 

ESC 2023; vanuit de groep Publieke preventie, SKMS-

projecten en van individuele cardiologen (CK, werkgroep 

CPH en Bestuur). 

• Toewerken naar een toekomstbestendig CVRM (werkgroep 

CPH). 

• Ontwikkelen en implementeren van het aandachtsgebied 

Preventieve Cardiologie (werkgroep CPH). 

Werkklimaat 

• Met het in gebruik nemen van het hernieuwde 

opleidingsplan wordt het thema Toegankelijkheid van zorg 

expliciet onderdeel van de opleiding tot cardioloog 

(Juniorkamer, Concilium). 

• Ontwikkelen van vaardigheden voor goede netwerkzorg: 

Goede voorbeelden van scholing / stages netwerkzorg 

delen (Connect, CK, Opleiding). 

• Optimaliseren van onderwijs voor AIOS en cardiologen 

door actieve participatie in de CVOI-programma commissie 

(Juniorkamer). 

• Leden van de Juniorkamer zijn betrokken bij de leidraad 

EECC, participeren in NVVC-werkgroepen, waaronder de 

plenaire visitatie commissie (Juniorkamer)  

• Vervolg geven aan het project Welzijn van de cardioloog 

(CK, bestuur, Juniorkamer) 

• Realiseren van een efficiëntieslag van de 

opleidingsvisitaties (Concilium). 

 

Duurzame inzetbaarheid 

• Publiceren van landelijk opleidingsplan, waarin het thema 

duurzaam opleiden is toegevoegd: belang van een gezond 

werkklimaat, beperking van administratieve lasten, een 

gedegen persoonlijk ontwikkelplan en voldoende 

autonomie voor de AIOS (Juniorkamer en Concilium). 

• Administratieve en registratielasten verder inperken met 

als doel een efficiëntieslag van de opleidingsvisitaties te 

realiseren (Opleiding).  
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• Blijvend monitoren van de in- en uitstroom van AIOS en 

hun belangen behartigen t.a.v. van hun arbeidsmarktpositie 

(Juniorkamer). 

• Presenteren van uitkomsten uit de Jonge klaren enquête 

2022 (o.a. presentatie op NVVC-congres en 

wetenschappelijke publicatie). Afhankelijk van uitkomsten 

samenwerken met andere juniorverenigingen en De Jonge 

Specialist (DJS). 

• Aandacht vragen voor competenties bij selectie van AIOS 

zodat uitval beperkt wordt (Juniorkamer en Concilium). 

• Stimuleren dat bijeenkomsten met kliniekvertegen-

woordigers en individuele AIOS in het teken staan van 

duurzaam opleiden, veilig opleidingsklimaat etc. Hierbij zal 

tevens samenwerking plaatsvinden met De Jonge Specialist 

(DJS; Juniorkamer en Concilium). 

• Opstellen van introductiedocument voor nieuwe AIOS- 

cardiologie (Juniorkamer). 

• In samenwerking met de CVOI wordt een ééndaagse 

cursus opgesteld met het thema Vitaliteit (Juniorkamer). 

• Stimuleren van deelname van jonge cardiologen aan 

HeartFailure Specialist of Tomorrow (HOT) en Europese 

certificering (werkgroep HF). 

• Doorlopend overleg over fellows Interventie cardiologie in 

het kader van de banenmarkt voor jonge klaren (WIC en 

Bestuur). 

• Het volgen en voeden van de discussie die vanuit de FMS 

wordt ingestoken betreffende Dienstverband versus vrije 

vestiging medisch specialisten (BBC).  
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LIJST MET AFKORTINGEN 
 

ACS Acuut Coronair Syndroom 

AF Atriumfibrilleren 

AI Artificial Intelligence 

BBC Beroepsbelangen commissie 

BOLS Stichting t.b.v. verdeling instroomplaatsen 

CK Commissie kwaliteit 

CPH Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie 

CVOI CardioVasculair Onderwijs Instituut 

CVRM CardioVasculair RisicoManagement 

DJS De Jonge Specialist 

DHD Dutch Hospital Data 

DCVA Dutch CardioVascular Alliance 

DRES 

 

EECC 

Dutch Revascularization & Electrophysiology Summit 

European Exam in Core Cardiology 

EFO Elektrofysiologisch onderzoek 

ESC European Society of Cardiology 

FMS Federatie Medisch Specialisten 

GAIA 

HF 

Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie 

Hartfalen 

HOT Heartfailure specialist Of Tomorrow 

ICD 

IZA 

Implanteerbare Cardioverter Defibrillator 

Integraal Zorg Akkoord 

INOCA Ischemia and No Obstructive Coronary Artery 

Disease 

JZOJP Juiste Zorg Op de Juiste Plek 

LAC Landelijke Assistentendag Cardiologie 

LTA Landelijke Transmurale Afspraak 

LVAD Left Ventricular Assist Device  

MCS Mechanical Circulatory Support 

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische 

Centra 

NHG Nederlands Huisartsen Genootschap 

NIV Nederlandse Internisten Vereniging 

NHR Nederlandse Hart Registratie 

NHRA Nederlandse Hart Ritme Associatie 

NVT Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie 

NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 

NZa Nederlandse Zorgautoriteit 

PA Physician Assistent 

PCI Percutane Coronaire Interventie 

 Plan Do Check Act 

POB Pijn Op de Borst 

PVC Plenaire Visitatie Commissie 

RGS Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten 

RTA Regionale Transmurale Afspraken 

SAVR Surgical Aortic Valve Replacement 

SCAD Spontaneous Coronary Artery Dissection 

SKMS Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 

TAVI Transcatheter Aortic Valve Implantation 

THI Transkatheter Hartklep Interventies 

VS Verpleegkundig Specialist 

WBMV Wet Bijzondere Medische Verrichtingen 

WIC Werkgroep Interventie Cardiologie 

W&I Wetenschap & Innovatie 

ZE&GG Zorgevaluatie en Gepast Gebruik 

ZiN Zorginstituut Nederland 

ZOA Zorg op Afstand 
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DANKWOORD  
 

Dit jaarplan is tot stand gekomen met medewerking van het 

bestuur, de commissies, werkgroepen en kamers. Bij deze 

willen wij allen bedanken voor hun waardevolle bijdrage. 

 

Vereniging  

Dr. J.G. (Joan) Meeder, voorzitter NVVC 

NVVC-bureau  

Dr. W. (Wia) Timmerman, directeur NVVC 

Kwaliteit  

Dr. M.A. (Maayke) Sluman, voorzitter Commissie Kwaliteit 

Dr. D.G. (Debby) Keuken, senior beleidsadviseur 

Opleiding  

Dr. G. (Gerrit) Veen, voorzitter Concilium Cardiologicum  

M.W. (Moniek) Elsendoorn, beleidsadviseur (tot 31/9/22) 

M. (Manon) Houter, beleidsadviseur (vanaf 01/10/22) 

Beroepsbelangen  

Drs. C. (Cyril) Camaro, voorzitter BBC-bestuur 

Dr. S. (Sabrina) Sluiter, senior beleidsadviseur a.i. 

Wetenschap & Innovatie  

Prof. dr. L.V.A. (Lucas) Boersma, voorzitter commissie W&I 

Dr. C.W. (Karin) Jansen, senior beleidsadviseur 

NVVC Connect  

Dr. M.C.G. (Marcel) Daniëls, voorzitter Connect,  

Drs. C. (Cathelijn) de Vries, programmamanager Connect 

 

 

 

4pulseBV 

Dr. W. (Wia) Timmerman, algemeen directeur 4pulseBV 

Dhr. J. (Jeroen) van Bergen, Projectcoördinator 4pulsBV 

 

Werkgroepen en kamers 

Congrescommissie 

Juniorkamer 

Kamer van Managers 

Kamer VS-PA 

Nederlandse Hart Ritme Associatie 

Werkgroep Acuut Coronair Syndroom 

Werkgroep Cardiale MRI, CT en Nucleaire Cardiologie 

Werkgroep Cardiogenetica 

Werkgroep Cardiologie en Sport 

Werkgroep Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie 

Werkgroep Congenitale Cardiologie 

Werkgroep e-Health en AI 

Werkgroep Gender 

Werkgroep Geriatrische cardiologie 

Werkgroep Hartfalen 

Werkgroep Interventie Cardiologie 

Werkgroep Intensieve Cardiologische Zorg 

Werkgroep MCS 

Werkgroep THI  
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