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Bestuur en Vereniging
Jubileumjaar en samenstelling bestuur, RvT en congrescommissie

Het jaar 2019 was een jubileum jaar. We hebben het 85-jarig jubileum van de vereniging met onze
leden gevierd tijdens een mooi jubileumcongres in het WTC in Rotterdam. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering (ALV) in april zijn Barbara Mulder en Martin Schalij benoemd tot erelid gezien hun
grote staat van dienst voor de NVVC en de cardiologie. Hans Bosker gaf tijdens dezelfde ALV, onder
dankzegging voor zijn grote inzet als voorzitter van de
NVVC, de voorzittershamer door aan Bert van Rossum.
Als inkomend voorzitter werd Joan Meeder welkom
geheten. De Raad van Toezicht heeft zich eind 2019
kunnen versterken met twee nieuwe leden, Kees
Romme, financieel deskundige en Michel Galjee,
cardioloog en bestuurder. Naast het Bestuur had ook
de congrescommissie een voorzitterswissel. Albert
Willems heeft, onder dankzegging, afscheid genomen
en Annemien van den Bosch heeft het stokje
overgenomen. Zij heeft een goede start gemaakt met
de vernieuwde formule voor het NVVC Najaarscongres.
Ereleden Barbara Mulder en Martin Schalij

Beleidsvisie, optimaliseren kwaliteitsbeleid en nieuw programma Connect

In 2019 is een start gemaakt om te komen tot een NVVC beleidsvisie voor de periode 2020-2025.
Twee beleidsdagen en een ledenraadpleging hebben geresulteerd in drie hoofdthema’s waar we als
NVVC de komende beleidsperiode specifieke aandacht aan gaan besteden: 1) Toegankelijkheid van
zorg, 2) Kwaliteit van zorg en 3) De cardioloog van de toekomst. De nieuwe beleidsvisie zal tijdens
het najaarscongres in 2020 worden gepresenteerd. Parallel aan dit visietraject liepen in 2019 twee
andere belangrijke trajecten binnen de NVVC, die essentieel bijdragen aan de nieuwe beleidsvisie.
Een van de trajecten is het SKMS project ‘Optimaliseren kwaliteitsbeleid’, waarbij samen met interne
gremia en externe partijen het kwaliteitsbeleid van de NVVC grondig is doorgelicht en lacunes in het
beleid zijn geïdentificeerd. Dit vormt een mooie basis om het thema Kwaliteit van zorg invulling te
geven voor de komende jaren. Daarnaast is hard gewerkt aan een nieuw programmaplan voor NVVC
Connect wat in maart 2020 zal worden gelanceerd. Het Connect programma zal zich in de nieuwe
fase nog verder toeleggen op netwerkgeneeskunde en de juiste zorg op de juiste plek, beide
essentieel voor het handhaven van de toegankelijkheid van zorg.

Samen beslissen en eHealth

Overkoepelende thema’s in 2019 waren ‘Samen beslissen’ en ‘eHealth’. Om Samen beslissen beter te
beleggen is onder andere een subcommissie Samen beslissen opgericht. De werkgroep eHealth heeft
haar werkterrein verbreed naar eHealth en Artificial Intelligence (AI). AI-expert Nicky Hekster gaf een
prikkelende key note lecture tijdens het NVVC Najaarscongres, waarin duidelijk werd wat AI nu en in
de toekomst kan betekenen voor de cardiologie. Er zijn veel eHealth initiatieven, waarbij de NVVC
met name stuurt op bewijslast verzameling.

Commissie Wetenschap & Innovatie

In 2019 is de commissie Wetenschap & Innovatie (W&I) ingesteld, en heeft de NVVC via deze pijler
haar eerste steunbrieven uitgestuurd voor wetenschappelijk onderzoek naar onderzoeksvragen uit
de NVVC kennisagenda. De commissie W&I geeft voor de NVVC het partnerschap met de Dutch
CardioVascular Alliance (DCVA) verder vorm en geeft invulling aan prioriteitsgebieden van DCVA.
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WBMV

Het traject van het ministerie van VWS om te komen tot een nieuw Planningsbesluit aangaande
verrichtingen die onder de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) vallen, is in 2019
vervolgd. Het advies van de NVVC om onderscheid te maken tussen cardiologische en cardiochirurgische interventies in het nieuwe Planningsbesluit wordt opgevolgd. De verwachting is dat dit
traject in 2020 wordt afgesloten.

Projecten ZiN

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) speelt een belangrijke rol in het Nederlands zorglandschap. In 2019
stonden twee zaken centraal, i.e. opvolging geven aan het Verbetersignalement Pijn op de borst en
een standpuntbepaling betreffende Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI). M.b.t. het
Verbetersignalement Pijn op de borst vond een eerste monitorbijeenkomst plaats in 2019. De
Rekenkamer heeft dit project aangegrepen om de rol van het ZiN te evalueren. Hiervoor hebben
betrokkenen vanuit de NVVC hun zienswijze gegeven. Het duidingstraject van ZIN betreffende TAVI
heeft in 2019 geleid tot veelvuldig en uitvoerig overleg met o.a. de werkgroep THI, de Nederlandse
Vereniging voor Thoraxchirurgie, de Harteraad, industriële partijen en ZiN zelf. De verwachting is dat
de standpuntbepaling in de zomer 2020 zal worden gefinaliseerd.

Samenwerking

Het bestuur heeft ook in 2019 geïnvesteerd in de relatie met relevante organisaties. Naast het ZiN en
het ministerie VWS zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College Zorg Opleidingen
(CZO)partijen waarmee nauw contact werd gehouden in 2019. Er is een continue overlegstructuur
met de Nederlandse Hartregistratie (NHR) en zijn er overleggen geweest met andere
beroepsverenigingen (zoals Intensivisten, internisten, thoraxchirurgen, verpleegkundigen).
Met de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) zijn een aantal generieke richtlijnen en
adviezen opgesteld. Vanzelfsprekend is ook de aanlijning met de Federatie Medisch Specialisten
(FMS) essentieel voor de Vereniging. In 2019 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen
NVVC, Harteraad, Hartstichting en DCVA voor het uitvoeren van gezamenlijk projecten die bijdragen
aan netwerkgeneeskunde in het kader van NVVC Connect. Met het CardioVasculair
OnderwijsInstituut (CVOI) de nauwe relatie tussen beide partijen vast te leggen nu het CVOI een
onafhankelijke organisatie is geworden. Er is verbinding gemaakt met het recent opgerichte CMIOnetwerk wat de FMS van ICT-expertise voorziet o.a. aangaande de EPD problematiek.

Inzet op preventie

In het kader van meer inzet op preventie heeft de NVVC in 2019 het Schone lucht akkoord
medeondertekend en haar samenwerking met Taskforce QRS verstevigd. Met meerdere partijen zijn
we bezig om mooie publieksactiviteiten op te zetten in het Vondelpark in Amsterdam tijdens het ESC
congres in augustus 2020. Deze publieksactiviteiten zijn gericht op gezond leven, preventie van harten vaatziekten en het leren reanimeren.
Het NVVC bestuur

NVVC bestuur 2019
vlnr.: dr. H.J. (Hans-Marc) Siebelink, prof. dr. A.C. (Bert) van
Rossum, dr. M. (Michelle) Michels, dr. E.P. (Ed) de Kluiver en
dr. J.G. (Joan) Meeder

Pagina 5 van 23

16 april 2020

Bureau
Leden en congressen

In het jaar 2019 is wederom met enthousiasme en grote inzet veel werk verricht voor de NVVC door
de bureaumedewerkers. We hebben het 1956e lid van de vereniging mogen inschrijven, een
illustratie dat de vereniging ‘leeft’ voor de beroepsgroep en de aanverwante professionals. Dat zien
we ook terug in de opkomst voor de NVVC congressen. Het mooie 85 jaar-jubileumcongres in het
WTC Rotterdam trok een record aantal leden, en ook het Najaarscongres in Papendal had een grote
opkomst. In Parijs werd tijdens het ESC congres volop gebruik gemaakt van de gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij de gezamenlijke NVVC-WCN borrel. De organisatie van onze congressen lag ook in
2019 in vertrouwde handen van Roijé congressen.

Samenstelling NVVC-bureau

We hebben met de aanstelling van Pia Stäbler sinds september 2019 een nieuwe managament
assistent op het bureau, zij heeft Gail Hollander opgevolgd. Ook is sinds april 2019 de bezetting op
het programma Connect weer compleet met de aanstelling van projectcoördinator Ilse Verstraaten.
Esther Beels heeft als interim hand- en spandiensten verleend in de tussen liggende periode. De twee
studenten Azzeddine El Osrouti en Loes Woelders, evenals externe projectleider Erny Korsmit,
hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan het thema Opleiding en het programma Connect. Per
oktober is George Wels toegevoegd aan ons team. Hij heeft, als business development manager,
4pulseBV onder zijn hoede en zorgt voor verdere professionalisering van de NVVC Consultancy.

ICT

Helaas is begin 2019 geconcludeerd dat het Zoho ICT systeem niet aan alle verwachtingen voldoet.
Daarom is besloten om deels terug te gaan naar het Microsoft office pakket. Voor het CRM, de
websites en het NVVC Netwerk blijven we Zoho gebruiken. Het afgelopen jaar is vanuit het bureau
zoveel mogelijk assistentie verleend om de vragen van leden m.b.t. het Netwerk te kunnen
beantwoorden.

Werkzaamheden bureau

Er is veel werk verzet voor de vereniging en haar leden als geheel, zoals het onderhouden van een
goede ledenadministratie met de connectie naar de FMS, het op orde houden van de financiën van
de vereniging, het samenstellen van de wekelijkse nieuwsbrieven en het doorvoeren van
accreditaties van (na)scholing. Daarnaast hebben we vanuit het bureau specifieke ondersteuning
verleend aan het NVVC bestuur en de thema’s Kwaliteit, Beroepsbelangen, Opleiding en Wetenschap
& Innovatie en het programma Connect. De beleidsadviseurs werken intensief samen met de
besturen van de betreffende thema’s en het programma Connect om beoogde resultaten te halen.
Ook de werkgroepen en kamers worden vanuit het bureau (in beperkte mate) ondersteund.

Projecten

Ook in 2019 is er externe financiering verkregen voor een aantal mooie projecten (o.a. SKMS en
Hartstichting). Eén ervan geeft de NVVC de mogelijkheid om het in 2019 ontwikkelde Zorgpad voor
Pijn op de borst vanuit het programma Connect de komende jaren in een aantal regio’s aan de
praktijk te toetsen.
We hebben in 2019 samen met de vele actieve leden
met plezier gewerkt voor de NVVC. We zien uit naar een
goede samenwerking ook in 2020!

NVVC-bureau 2019
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Thema Kwaliteit
Taken commissie kwaliteit

De Commissie Kwaliteit (CK) houdt zich bezig met een omvangrijk scala aan onderwerpen binnen
onze wetenschappelijke vereniging. Vele activiteiten voor en door de NVVC (werkgroepen) beogen
immers een verdere verbetering van de kwaliteit van de cardiologische zorg. Naast de eigen
activiteiten 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
Zorginstituut en de Inspectie voor
de Gezondheidszorg (IGJ) om samen
doelstellingen te definiëren en na te
streven. Leden van de CK hebben
zitting in diverse gremia binnen de
FMS waaronder de Raad Kwaliteit,
de Adviescommissie
Kwaliteitsvisitaties, de
Adviescommissie Richtlijnen en de
Advies Commissie Samen Beslissen.

Commissie kwaliteit 2019

Optimaliseren kwaliteitsbeleid
Per 1 juli 2018 is het project Optimaliseren kwaliteitsbeleid van de NVVC van start gegaan, waarvoor
we subsidie hebben aangevraagd bij Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Het doel
van dit project is het optimaliseren van het kwaliteitsbeleid van de NVVC d.m.v. het identificeren van
witte 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. Afgelopen jaar zijn interviews gevoerd met gremia zowel binnen als buiten de vereniging, en
geïnventariseerd binnen de werkgroep. Er is een start gemaakt met bredere bijeenkomsten om
eerste bevindingen te toetsen aan de geïnterviewde stakeholders. Daarnaast is parallel aan dit
project een start gemaakt met een project om de duurzame inzetbaarheid van cardiologen te kunnen
gaan verbeteren. Uiteindelijk zal aan de hand hiervan in 2020 een geoptimaliseerd NVVCkwaliteitsbeleid worden opgesteld.

Kwaliteitsvisitaties en witte lijsten

Een bekende, belangrijke taak van de CK is en blijft het uitvoeren van periodieke kwaliteitsvisitaties.
Afgelopen jaar is een project afgerond, waarbij de vragenlijsten die worden gebruikt tijdens de
visitaties, zijn geactualiseerd en er een efficiëntieslag is gemaakt. Doel van dit project is om de
administratieve lasten voor de vakgroepen te verminderen. De CK beheert de Witte Lijsten, het
register voor interventiecardiologie en sinds kort ook voor elektrofysiologie. In 2019 zijn de eerste
klinisch elektrofysiologen geregistreerd. Daarnaast zijn de eerste nulmetingen verricht voor de Witte
Lijsten elektrofysiologie.

Visie ESC richtlijnen

September 2019 is het SKMS project NVVC visie ESC richtlijnen gestart. Het overnemen van Europese
richtlijnen in de Nederlandse praktijk geeft regelmatig problemen op regionaal en landelijk niveau.
Namens de NVVC gaat een werkgroep inventariseren, welke problemen spelen en wat mogelijke
oplossingen kunnen zijn.

Samen beslissen

In 2019 is de CK subcommissie Samen Beslissen opgestart. Deze commissie zal een belangrijke rol
spelen in de coördinatie van samen beslissen tools.
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Thema Opleiding
Implementatie van het opleidingsplan

In 2019 is hard gewerkt aan de implementatie van het nieuwe opleidingsplan Cardiologie. Onder de
bezielende leiding van Moniek Elsendoorn zijn onder andere workshops in de verschillende regio’s
georganiseerd om opleidingsgroepen te helpen de introductie van het opleidingsplan mogelijk te
maken. Meer dan in het verleden zal de opleiding tot cardioloog regionaal vorm gegeven moeten
worden. Dit stelt andere eisen aan de opleidingsgroepen en ook de manier waarop de voortgang van
de individuele assistent wordt vastgelegd. Daartoe is ook VREST inmiddels aangepast. Met het
regionaliseren van de opleiding valt ook te verwachten dat de visitaties een andere vorm krijgen.
Binnen een aantal jaren zal naar verwachting dan ook niet meer de individuele opleiding worden
gevisiteerd maar de regio. Een voorzichtige start is inmiddels gemaakt.

Veranderende samenleving
Nu is de introductie van het nieuwe opleidingsplan niet een eindpunt maar juist een begin. De wereld
om ons heen is snel aan het veranderen en ook de eisen die aan de medische professional worden
gesteld veranderen daarmee. Om hierop in te spelen zal het opleidingsplan dan ook meer een levend
document worden en zal de subcommissie opleiding hierbij een belangrijke rol krijgen.

Regionaal opleidingsplan

Om te voorkomen dat iedere regio zijn eigen plannen moet ontwikkelen worden regionale en
instellingsopleidingsplannen via de website van de NVVC beschikbaar gesteld. Het NVVC-bureau
heeft een format hiervoor beschikbaar gemaakt. Zo helpen wij elkaar tenslotte.

Algemeen cardioloog en fellowships

Iedereen wordt opgeleid tot algemeen cardioloog met wellicht een verdieping in een
aandachtsgebied. Verdere specialisatie zal na afronding van de opleiding plaats moeten vinden en
daartoe zijn er al een aantal fellowships gedefinieerd. Om dit goed af te stemmen heeft de NVVC de
subcommissie fellowships ingericht. Deze subcommissie valt onder het thema opleiding en heeft als
taak de vorm en inhoud van de verschillende fellowships te uniformiseren en vast te stellen.

Verplichte scholing

Samen met het CVOI wordt het (verplichte) cursusaanbod voor de arts in opleiding tot cardioloog
jaarlijks vastgesteld. Om tegemoet te komen aan de veranderende eisen zal ook dit aanbod worden
aangepast en in lijn worden gebracht met de strategische doelen van de NVVC. Onderwerpen als
Samen beslissen, Netwerk geneeskunde, Medisch Management en financiering van de zorg krijgen
een plaats.

Actieve rol van de AIOS

Tot slot: opleiden van de cardioloog van de
toekomst is niet alleen een zaak van de
verschillende opleiders en opleidingsgroepen
maar bij uitstek iets wat de cardioloog in
opleiding zelf vorm kan geven. Het is dan ook
zeer belangrijk om AIOS te betrekken bij alle
plannen en bij het vormgeven van de opleiding.
De tijd is voorbij dat de AIOS een kant en klaar
plan kon volgen. AIOS zullen actief moeten
deelnemen!
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Thema Beroepsbelangen
Regelgeving en informeren van de leden

De BBC is verantwoordelijk voor het (mede) initiëren en controleren van wijzigingen in de
regelgeving en registraties en het informeren van de leden hierover. In 2019 zijn ruim 25 vragen van
leden afgehandeld. De meeste vragen gaan over regelgeving m.b.t. registraties en declaraties.
Tijdens de NVVC congressen worden workshops en symposia georganiseerd. In 2019 ging de
workshop over de verandering van de BBC activiteiten door de jaren heen. Samen met de CK werd
een symposium “Op weg naar een Waardevolle Kwaliteitsregistratie” gehouden. De BBC heeft 21
leden, het BBC bestuur bestond in 2019 uit vier leden met ondersteuning van een senior
beleidsadviseur en secretaresse. Het huishoudelijk reglement van de BBC is in 2019 herzien.

Dossiers
Samen beslissen
Sinds 2018 bestaat de zorgactiviteit ‘intensief consult’ om o.a. het samen beslissen van arts, patiënt
en familie inzichtelijk te maken. Wegens gebleken geringe bekendheid hiervan en bestaande
onduidelijkheid over hoe deze zorgactiviteit te hanteren, heeft de BBC in 2019 haar leden tijdens het
Najaarscongres en via een BBC nieuwsbrief geïnformeerd over het belang van registratie van deze
zorgactiviteit. Dit ook in relatie tot het zichtbaar maken van en het vorm geven aan waardegedreven,
zinnige en zuinige zorg. Hiermee kan o.a. de intensivering van de poliklinische werklast van de
cardioloog inzichtelijker worden gemaakt.
Ketenzorg met regionale netwerken, Juiste Zorg op de Juiste Plek
In het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 2019-2022 hebben partijen zich
gecommitteerd aan Zorg Op de Juiste Plek. Om deze zorg rond de patiënt te organiseren en te
bekostigen is in nauwe samenwerking met Connect gewerkt aan substitutie van tweede naar eerste
lijn. Op 18 september 2019 is de FMS-LHV Handreiking Implementatie Juiste Zorg op de Juiste Plek
onder andere door onze voorzitter Marcel van der Linde, samen met en namens de FMS aangeboden
aan de Minister voor Medische Zorg B. Bruins.

Veranderende communicatie en verhouding met patiënt door eHealth
Sinds 2016 spant de BBC zich in om samen met FMS eHealth prestaties voor de medisch
specialistische zorg te ontwikkelen binnen de DOT systematiek. In 2019 is gewerkt aan een oplossing
van het knelpunt in de regelgeving van het gebruik van e-consult in de cardiologie. Hiervoor moesten
patiënten onnodig op de poli gezien worden, wegens het vereiste van een face-to-face contact voor
validatie van een al eerder lopend chronisch DOT vervolg traject. Dit wijzigingsverzoek is
gehonoreerd en doorgevoerd per 1 januari 2020. Er wordt gewerkt aan aanpassen van de
regelgeving voor telemonitoring, zodat dit tot declarabele producten leidt. De voortgang hiervan is
afhankelijk van publicatie van het kader telemonitoring (met ZiN). In 2019 is overeenstemming
bereikt over declarabel maken van ziekenhuis verplaatste zorg naar de thuis/ leefomgeving van de
patiënt per 1 januari 2020. Voorts werkte de BBC via de FMS verder aan nieuwe eHealth prestaties
(vanaf 2021 en verder) voor consultaties op verzoek van een huisarts en tenslotte aan consultatie
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van een tertiair medisch specialist op verzoek van een tweedelijns medisch specialist. |
Verdere gerealiseerde wijzigingen in 2019, ingaande per 1 januari 2020
 Nieuwe zorgactiviteit voor controle CIED’s (033311)
 Aanpassen afleiding AICD in combinatie met PTCA of ablatie
 Aanpassen afsluitregel complexe transveneuze leadextractie en transveneuze verwijdering van
intracardiale pacemaker
 Verbeterde toelichting zorgactiviteit Hartteambespreking (039679) (krijgt vervolg via NZa)

Dossiers met de Nederlandse Zorgautoriteit aangaande bekostiging
HartWacht
In 2019 is de BBC betrokken via de NZa bij het HartWachtproject van Cardiologie Centra Nederland,
om feedback en oordeel te geven over de status en voortzetting van dit experiment binnen de
Beleidsregel Innovatie. Eind 2019 is mede op voorspraak van de BBC goedkeuring gegeven door de
NZa voor verlenging van dit experiment.
Specialisme overstijgend
De BBC is betrokken bij het dossier Acute Zorg, vanwege de ESC richtlijn en de mogelijke impact
m.b.t. de EHH van troponine bepaling bij huisarts of in de ambulance. De lange termijn visie op
bekostiging van medisch specialistische zorg wordt nauwlettend in het oog gehouden. Deze laat zien
dat de DBC-DOT systematiek voorlopig niet essentieel zal wijzigen, maar dat alle aandacht, vanuit
VWS en de NZa, zal uitgaan naar de mogelijkheden van contracteren op waarde. Via het Concilium
heeft het Kostenonderzoek Medische vervolgopleiding MSZ de aandacht.

Dossiers met het Zorginstituut Nederland aangaande verzekerde zorg

Bij een aantal dossiers van het Zorginstituut Nederland (ZiN) is de BBC intensief betrokken geweest.
Twee daarvan zijn Hartrevalidatie, voortgekomen uit het Verbetersignalement Pijn op de Borst en de
de toegang tot de verzekerde zorg voor linker hartoorsluiting. Over beide dossiers bestaat een
verschil van inzicht en is nog discussie gaande. Daarnaast is discussie gevoerd betreffende de duiding
van uitbreiding van de indicatie voor TAVI, verruiming van “inoperabel” naar “hoog risico”. De BBC
heeft aangedrongen op een hernieuwde, breder opgezette en meer aan de actuele standaard
aangepaste kosten-effectiviteitsstudie van TAVI. Het ZiN heeft in 2019 o.v.v. het Kenniscentrum van
ZN de interventie neuromodulatie bij alle patiëntengroepen met chronische pijn beoordeeld,
inclusief refractaire angina pectoris. O.a. voor deze laatstgenoemde indicatie heeft het ZiN
geoordeeld dat die niet (meer) voldeed aan de stand der wetenschap en praktijk, echter na volgens
de NVVC en BBC onterecht uitsluiting van een aantal van belang zijnde positieve studies daarover. De
feedback vanuit de NVVC/BBC daarover heeft niet geleid tot aanpassing van dit ZiN standpunt en het
negatieve advies hierover aan de minister.

Regulier onderhoud

Zoals ook in de afgelopen jaren blijft de BBC actief in het dossier Normtijden(onderhoud) met Logex
en het binnenkort aangepaste Honorarium verdeelmodel, samen met de FMS en Logex. Tevens blijft
de BBC werken aan de diagnosethesaurus en verrichtingenthesaurus met Dutch Hospital Data en de
koppeling van SnoMed CT termen daaraan met NICTIZ.

Voortrekkersrol BBC

De BBC is trots op haar sterke voortrekkersrol binnen de Federatie en samenwerking met NZa, ZiN en
VWS met als concreet resultaat een programma van eHealth zorgprestaties. Voorts op haar actieve
rol bij JZOJP, innovatie, registratie 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 systematiek en het kunnen uitvoeren van passende zorg, de
Juiste Zorg Op de Juiste Plek!
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Thema Wetenschap & Innovatie
Commissie Wetenschap & Innovatie (W&I)

De commissie is eind 2018 gestart. Begin 2019 zijn via een sollicitatieprocedure samen met de
Nederlandse Hartregistratie (NHR) nog drie aanvullende leden geworven voor de commissie W&I.
Eén van hen is tevens lid van de Wetenschapsraad van de NHR.
Zomer 2019 is het huishoudelijk reglement vastgesteld. Doel is om wetenschap en innovatie (zowel
technisch als organisatorisch) in de cardiologie te stimuleren en faciliteren, en te vertalen naar de
dagelijkse praktijk, om zo bij te dragen aan betere zorg voor hartpatiënten en preventie van
hartziekten. De commissie doet dit door:
 Het opstellen en onderhouden van een Kennisagenda NVVC met prioriteiten voor onderzoek
naar zorgevaluatie en innovatie, en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het
terrein van de Kennisagenda NVVC.
 Het opstellen van een procedure innovatie, en het coördineren van de uitvoering binnen de
vereniging en met externe partijen, in afstemming met en onder verantwoordelijkheid van het
NVVC-bestuur.
 Samenwerking met de Raad W&I van de Federatie Medisch Specialisten, de Wetenschapsraad
van de NHR en (de NVVC-vertegenwoordigers binnen) het netwerk van de Dutch CardioVascular
Alliance (DCVA).

Kennisagenda NVVC en Zorgevaluatie & Gepast Gebruik

Op 13 maart 2019 is de Kennisagenda NVVC aangeboden aan Floris Italianer, voorzitter van de Raad
van Toezicht DCVA. Italianer: “Deze Kennisagenda van de NVVC bevat belangrijke vragen en
dilemma’s uit de dagelijkse praktijk van cardiologen, waarnaar de komende vijf jaar meer onderzoek
moet worden gedaan.” Om de Kennisagenda verder uit te dragen is gesproken met partners die op
verschillende wijzen hieraan zouden kunnen bijdragen (Hartstichting, WCN, NLHI).
Sommige NVVC werkgroepen hebben coördinatoren aangewezen die onderzoek gaan genereren op
de voor hun werkgroep relevante onderzoeksvragen. Om onderzoek op de Kennisagenda te
stimuleren is zomer 2019 de ‘Procedure aanbevelingsbrief NVVC bij indienen subsidieaanvraag
zorgevaluatie of innovatie’ ingevoerd. Leden van de NVVC kunnen via een digitale aanmeldmodule in
het NVVC netwerk hierom vragen. Gaat het om innovatie-onderzoek dat niet op de Kennisagenda
staat, dan kan met een steunbrief van de betrokken NVVC werkgroep ook een verzoek ingediend
worden. In 2019 zijn 13 steunbrieven verstrekt voor subsidieaanvragen Zorgevaluatie & Gepast
Gebruik (10), Veelbelovende Zorg (2) en Hart voor duurzame zorg (1).
Via de Federatie volgt en beïnvloedt de commissie de ontwikkelingen rond het programma
Zorgevaluatie & Gepast Gebruik, dat een resultante is van het Hoofdlijnenakkoord Medisch
Specialistische Zorg en dat de komende jaren impact zal krijgen op de dagelijkse praktijk.

NVVC voorzitter Hans Bosker biedt de Kennisagenda NVVC
aan, aan Floris Italianer, voorzitter Raad van Toezicht DCVA,
Holland Heart House Utrecht, 13 maart 2019
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Innovatieroutes

Cardiologie is een vakgebied dat zich, zowel op technisch vlak als organisatorisch, snel blijft
ontwikkelen. Om de zorginnovatie snel ten goede te laten komen aan de patiënt, moet de nieuwe
zorg deel gaan uitmaken van het basispakket en opgenomen worden in de dbc-systematiek.
Het onderbrengen van innovaties in de verzekerde zorg, incl. bekostiging, is een weinig gestroomlijnd
en dynamisch proces. Daarnaast is de financiering van geaccepteerde innovatie niet altijd afdoende.
De NVVC wil nu het beleid rond innovaties, zowel vanuit de vereniging zelf, als vanuit industriële
partijen, coördineren en structureren.
In 2019 heeft de commissie W&I een begin gemaakt met de procedure innovatie. Afbakening is
gemaakt waar de NVVC zich mee bezig zal houden. Ook zijn diverse innovatieroutes beschreven en
actoren , binnen en buiten de vereniging, geïdentificeerd. Uiteindelijk moet er een werkbare
procedure komen die de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen
beschrijft en die duidelijk maakt wanneer voor welke innovatieroute gekozen moet worden. De
NVVC werkgroepen krijgen hierin een belangrijke rol en zijn medio 2019 al bevraagd welke innovaties
de komende jaren voor zover nu te overzien grote impact zullen krijgen

Dutch CardioVascular Alliance

Binnen de in 2018 opgerichte DCVA beoogt de NVVC het klinisch toegepast onderzoek en de
vertaling van onderzoeksresultaten naar de klinische praktijk te bevorderen. Er zijn meerdere NVVC
vertegenwoordigers actief binnen DCVA; W&I leden maken deel uit van de pijlers onderzoeksbeleid,
datainfrastructuur, implementatie en talent.
Voor het DCVA leiderschapsprogramma heeft de NVVC eind 2019 een opdracht Zorgevaluatie
geschreven. Centrale vraag is hoe zorgevaluatie voor patiënten met hart- en vaatziekten in
Nederland een impuls kan krijgen, zodat het bestendig wordt ingebed in de DCVA en de ziektelast
van hart- en vaatziekten gereduceerd kan worden. 3 Deelnemers in het leiderschapsprogramma
zullen hierover advies uitbrengen aan de NVVC. De deelnemers zullen begeleid worden vanuit o.a. de
commissie W&I.

Communicatie

Voor alle NVVC werkgroepen zijn portefeuillehouders van de commissie W&I benoemd. De meeste
werkgroepen zijn in de tweede helft van 2019 bezocht door een commissielid, om het W&I beleid toe
te lichten. Ook is het W&I beleid gepresenteerd in beide ALV’s.
Via de NVVC nieuwsbrief zijn leden geïnformeerd over subsidiemogelijkheden voor zorgevaluatie en
innovatie. In het NVVC netwerk staat een subsidiekalender.
Bij het voorjaarscongres is een corner Kennisagenda georganiseerd in de pauzes op vrijdag. Voor het
najaarscongres heeft de commissie een symposium georganiseerd over het W&I en DCVA beleid. Ook
is een presentatie gegeven over de DO-IT Registry als zorgevaluatie avant la lettre. Professor
Dijkgraaf, gezondheidseconoom, heeft een prikkelend betoog gehouden over verdelingsvragen.
‘Bereken niet alleen wat één QALY kost, maar bedenk ook wat je met het geld voor andere patiënten
kunt doen.’

Beeld Kennisagenda NVVC
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Connect
Leidraad zorgproces pijn op de borst

In 2019 is Connect gestart met het ontwikkelen van de Leidraad zorgproces pijn op de borst. Deze
leidraad beschrijft het ideale transmurale zorgproces voor mensen met pijn op de borst. Een patiënt
met pijn op de borst kent verschillende routes naar de zorg. Daarnaast is het zo dat er landelijk
weinig uniformiteit is in het beleid voor verwijzen en diagnostiek. In Connect verband is op basis van
de in ontwikkeling zijnde LTA-SAP en de huidige richtlijnen een ideaal zorgproces omschreven. Het
doel hiervan is de patiënt met pijn op de borst naar de juiste plek te verwijzen zodat de juiste zorg
wordt ingezet. Dit zorgpad is vertaald voor én door patiënten in een aansluitende patiëntenversie.
De Harteraad heeft een focusgroep met patiënten georganiseerd. De patiënten hebben hun
ervaringen gedeeld en besproken. Vervolgens zijn er verbeterpunten geformuleerd en doorgevoerd
in de leidraad én de patiëntenversie. Het doel van de patiëntenversie is dat patiënten zicht hebben
op hun te doorlopen traject, zo weten zij wat ze van de zorgverleners kunnen verwachten, wat zij zelf
kunnen doen en welke beslismomenten er binnen het proces zijn. Eind 2019 zijn zowel de leidraad
als de patiëntenversie in concept gereed gekomen.

Herijking programma

In 2019 is het programma Connect herijkt op drie verschillende niveaus: inhoud, structuur en
financieel plan. Dit was een grote klus waarbij verschillende inventariserende gesprekken zijn
geweest met regio’s, organisaties zoals de FMS, Hartstichting en Harteraad maar ook intern met de
BBC en commissie Kwaliteit. Dit heeft eind 2019 geresulteerd in een vernieuwd programma voor
Connect in 2020 – 2025. In 2020 wordt dit programma gelanceerd, de voorbereidingen hiertoe zijn in
2019 gestart.

Connected bijeenkomsten

Connect vindt het belangrijk om goede voorbeelden en ervaringen te delen. Er zijn in 2019 een
tweetal Connected-bijeenkomsten georganiseerd. Cardiologen, huisartsen, verpleegkundig
specialisten, physician assistants, onderzoekers en zorgmanagers zijn deze avonden bijeen gekomen
om ervaringen uit te wisselen, resultaten te bespreken en toekomstplannen te delen. Het onderwerp
voor de programmalijnen AF en HF was ‘samenwerken, meer dan verwijzen’. Voor ACS was de
nieuwe programmalijn Pijn op de borst leidend voorwerp. Er is ingegaan op de rol van de huisartsen
en de ambulancediensten maar ook op vernieuwingen in het ziekenhuis. Tot slot zijn tijdens de
bijeenkomsten verschillende regio’s toegetreden tot het netwerk van Connect. Op de website van
Connect zijn de verslagen van deze bijeenkomsten te vinden.

Nieuwe regio’s

In 2019 zijn verschillende regio’s toegetreden tot het netwerk van Connect. Ook is in 2019 het
netwerk voor de programmalijn ACS compleet sluitend geworden: alle regio’s in Nederland zijn voor
ACS verbonden aan Connect. Een heel mooi resultaat! Verder zijn er twee regio’s aan de
programmalijn Connect-Hartfalen toegevoegd en zijn er vier regio’s met Connect-AF aan de slag
gegaan.

Resultaten 2019







Ontwikkeling nieuw programmaplan Connect voor 2020 - 2025
Ontwikkeling Leidraad zorgproces pijn op de borst en aansluitende
patiënten versie
Twee nieuwe regio’s verbonden aan Connect HF en
Vier nieuwe regio’s verbonden aan Connect AF
Completering regio’s ACS aan Connect verbonden (landelijk dekkend
netwerk voor ACS)
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Commissies
Congrescommissie

Het jubileumcongres in het WTC in Rotterdam was zeer geslaagd. We hebben een boeiend
wetenschappelijk programma kunnen bieden wat zeer positief is beoordeeld door de leden.

André Kuipers, de keynote spreker tijdens het
Jubileumcongres

Voor het najaarscongres hebben we een programma samengesteld met als thema De Digitale
revolutie. Ook dit congres werd door de leden goed beoordeeld.

Consultancy commissie

In 2019 is de NVVC Consultancy verder geprofessionaliseerd, onder andere door het opzetten van
kwaliteitsbeleid en het beschrijven van standard operating procedures. Er zijn intervisie
bijeenkomsten gehouden houden met de NVVC consultants in aanwezigheid van de Consultancy
commissie tijdens de NVVC voor- en najaarscongressen. Er zijn meerdere opdrachten geïnitieerd en
afgerond in 2019.
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Werkgroepen en kamers
Speerpunten

NVVC thema’s

1.
2.
3.
4.
5.

A.
B.
C.
D.
E.

Samen beslissen
Chronische en kwetsbare patiënten
Kwaliteitsregistraties (relatie met de NHR)
Ketenzorg met regionale netwerken
Veranderende communicatie en verhouding
met patiënt door eHealth
6. Leiderschap zowel klinisch als organisatorisch

Kwaliteit
Opleiding
Beroepsbelangen
Wetenschap & Innovatie
Connect

Juniorkamer
Resultaten / activiteiten

sluit aan bij
Speerpunt nr.

sluit aan bij
NVVC thema

Het nieuwe opleidingsplan is geïmplementeerd
Deelname concilium
De website van de juniorkamer vernieuwd
Actieve deelname De Jonge Specialist
Landelijke assistenten dag
Jonge klaren enquête
Deelname AIOS cardiologie NVVC werkgroepen

1, 2, 5, 6
1,6
1,6
3,
5,6
6
4,5,6

A, B
A, B, C
B
B, C
B, D
C, D
A, B, C, D, E

Resultaten / activiteiten

sluit aan bij
Speerpunt nr.

sluit aan bij
NVVC thema

Dian Pruijser, lid kamer VS-PA, heeft zitting in de subcomissie
Samen Beslissen
Joris Santman en Aliënde van Goor zijn betrokken bij het
herschrijven van het document “Taakherschikking in het hart van
de zorg”. Binnen een werkgroep met afvaardiging namens de
NVVC, NAPA, V&VN-VS en Kamer VS-PA. Afronding volgt in 2020.
Mede organiseren en/of verzorgen van presentaties op het vooren najaarscongres, en/ of sessies mede voorzitten.
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 m.b.t.onze rol als VS en PA
Mede organiseren van de ESC congres 2020 voor de allied
professionals

1

A

6

C/A

Kamer VS-PA

B
C

A,B,C,D

Kamer voor Managers
Resultaten / activiteiten

sluit aan bij
Speerpunt nr.

sluit aan bij
NVVC thema

Kennisbijeenkomst in voorjaar 2019 inzake specialist 2020 en
veranderingen op arbeidsmarkt
Kennisbijeenkomst in najaar 2019 over integraal
capaciteitsmanagement
Opbouwen van netwerk onder managers en vergroten van
zichtbaarheid van kamer
Afstemming met NHR

6

B

6

E

3

A
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Nederlandse Hart Ritme Associatie (NHRA)
Resultaten / activiteiten
Afronding en voortzetting registratie van klinische
electrofysiologen
Starten registratie EP centra voor witte lijst
NHRA congres
Voortgang richtlijnen
Opleiding hartfunctielaborant Devices/EP
Deelname aan Registratiecommissies Devices/ablaties NHR

sluit aan bij
Speerpunt nr.

sluit aan bij
NVVC thema

3

A

3

A
A,B,D
A,B
A,B
A,D

1
1
3

Werkgroep Acuut Coronair Syndroom
Resultaten / activiteiten

sluit aan bij
Speerpunt nr.

sluit aan bij
NVVC thema

Mede organiseren ESC STEMI symposium 2020
Update NHR ACS registratie
Retrospectieve ACS data leveren NHR
Beoordelen richtlijnen DAPT, universal definition MI
Schrijven MINOCA position paper
Schrijven verslag/paper NSTEMI NVVC werkgroep
Deelnemen stuurgroep ACS Connect
Referent voor artikelen en abstracts ESC
Reviewen NSTE-ACS richtlijn ESC
Initiatie gemeenschappelijk onderzoek

6
3
3
6
6

6
6

B
A
A
A
A
A
E
D
D
D

Resultaten / activiteiten

sluit aan bij
Speerpunt nr.

sluit aan bij
NVVC thema

Voorbereiding aanstaande fusie met WG echocardiografie tot WG
Beeldvorming in 2020
Initiatie wetenschappelijk onderzoek m.b.t. 2 NVVC kennishiaten
(Diagnostiek aortapathologie en Rol CT coronairangiografie) –
beursaanvragen lopende
Organisatie congresochtend NVVC najaarscongres 2019: ‘Artificial
Intelligence in Cardiovasculair Beeldvorming’
Bevorderen kwaliteit Cardiale MRI, CT en Nucleaire Cardiologie
onderzoeken, door onderling uitwisseling van expertise en
ervaring door de WG-leden
Uitwerking Fellowship Document: eisen fellowship beeldvorming
(afronding 2020)
Overleg met Nederlandse Vereniging Radiologie over
samenwerking en opleiding – via projectgroep NvvC
Organisatie CVOI beeldvormingsavonden en multimodality
imagingdag 2019
Professionalisering geavanceerde beeldvorming door intensiveren
van onderling contact van de WG leden met het oog op het
opzetten van multicenter studies (leden weten ons steeds
beter/frequenter te vinden

6

A, B, C, D

6

D

6

B, D

6

A, B

6

A, B

6

A, B, C, D

6

B

6

D

1

Werkgroep Cardiale MRI, CT en Nucleaire Cardiologie
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Werkgroep Cardiologie en Sport
Resultaten / activiteiten

sluit aan bij
Speerpunt nr.

sluit aan bij
NVVC thema

CVOI cursus sportcardiologie
Samenwerking met de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG),
zitting in bestuur en organisatie van het VSG congres
Uitbreiden mogelijkheden website cardiologie en sport
Vergaderingen met externe expert op gebied van
sportgeneeskunde
Referent voor artikelen en abstracts ESC
Onderzoek NOC-NSF keuring a-sporters en opzetten database
Ontwikkeling zorgkaart sportcardiologie

-

B

4
5

A t/m D
B

4
4
-

B en D
D
A en D
A

Werkgroep Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie
Resultaten / activiteiten

sluit aan bij
Speerpunt nr.

sluit aan bij
NVVC thema

Complexe hartrevalidatie: geen vorderingen op dit dossier
vanwege standpunt van VRA dat eerst rapport ZiN wordt
afgewacht voordat her document complexe hartrevalidatie
formele status kan krijgen.
Ontwikkelen van een implementatieplan voor monitoring en
verbetering kwaliteit hartrevalidatie in Nederland met
ontwikkelde indicatoren set: indicatoren zullen worden
geïmplementeerd via de Connect programma´s.
Realiseren betere aansluiting hartrevalidatie en cardiovasculaire
preventie tussen eerste en tweede lijn: pilot project transmurale
hartrevalidatie opgezet in region ZO Brabant, resultaten zullen
worden gebruikt voor opschaling via Connect programma´s
Opzetten opleiding gespecialiseerd eerstelijns fysiotherapie
netwerk voor uitvoering van een beweegprogramma bij
patiënten met stabiel coronair lijden en een indicatie voor
monodisciplinaire hartrevalidatie: subsidieaanvraag ingediend
voor RCT in samenwerking met Chronisch ZorgNet (voorheen
ClaudicatioNet)
Brede implementatie telerevalidatie: na verschijnen van het
richtlijnaddendum is gewerkt aan 2 papers over dit onderwerp
die naar verwachting in 2020 zullen worden gepubliceerd in Neth
Heart J. Verder zal binnen de Connect programma´s aandacht
worden besteed aan dit thema.

1

A en C

3

A

1 en 4

E

1

D

5

D

Resultaten / activiteiten

sluit aan bij
Speerpunt nr.

sluit aan bij
NVVC thema

4x per jaar vergadering werkgroep, met als vaste onderwerpen:
 Medisch inhoudelijke presentatie over een van de diverse
topics over aangeboren hartafwijking
 wetenschappelijke onderzoek
 complexe casuïstiek
 bestuurlijke zaken

1, 2, 4

A, D

Werkgroep Congenitale Cardiologie
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Werkgroep E-Health en AI
Resultaten / activiteiten

sluit aan bij
Speerpunt nr.

Webforum voor de NVVC website onderhouden
Samenwerking met commissie wetenschap&innovatie
Invulling presentatie najaarsvergadering

5

sluit aan bij
NVVC thema

D
D

Werkgroep Echocardiografie
Resultaten / activiteiten

sluit aan bij
Speerpunt nr.

sluit aan bij
NVVC thema

Beroepscompetentie profiel echocardiografist (echolaborant) is
geschreven en geaccordeerd door de NVVC. Document is naar
CZO gestuurd.
Nauwere banden met EACVI, voorzitterschap van sessie verzorgd
tijdens EuroEcho 2019
Deelname in nationale werkgroep staphylococcus aureus
bacteriemie.
Fellowship imaging richtlijn vorm geven.
Casuïstiek bespreking tijdens de vergaderingen
Deelname werkgroep endocarditis (SKMS project, geïnitieerd
vanuit NVVC)
Organiseren CVOI Echomiddagen (voor cardiologen en
echolaboranten)
Besluit tot fusie van werkgroep Echo en werkgroep MRI/CT en
nucleaire geneeskunde is definitief.
Namens de NVVC deelname aan werkgroep ZIN “onderzoek bij
tromboveneuze embolie”
Deelname Euro endo registry (EACVI)

6

A, B, C

4

D

4, 6

A

4, 6
3, 4

B
B, D
A, D

6

A, B

6

C

1, 6

A, E
D

Werkgroep Gender
Resultaten / activiteiten

sluit aan bij
Speerpunt nr.

sluit aan bij
NVVC thema

1. Bewustwording Gender verschillen CVD bij de algemene
bevolking
2. Organiseren CVOI dag / webinars
3. Patiëntenzorg binnen “vrouwen” poli
4. Schrijven Leidraad INOCA
5. Registry van patiënten

2. + 4.

D.

3.
3.
3.
2.

B. /D.
A. /E.
B. /D.
D.

Resultaten / activiteiten

sluit aan bij
Speerpunt nr.

sluit aan bij
NVVC thema

Themabijeenkomst voorjaarscongres NVVC
Themabijeenkomst najaarscongres NVVC (eHealth en ouderen)
Onderzoeken verdere samenwerking Ned Ver Klin Geriatrie
Specifieke behandeling ouderen in de richtlijnen, inventarisatie,
publicatie
In overleg met CVOI voorbereiden cursus geriatrische cardiologie
2020

2
2, 4, 5
2
2

A
A, E
C
A

2

B

Werkgroep Geriatrische cardiologie
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Resultaten / activiteiten

sluit aan bij
Speerpunt nr.

sluit aan bij
NVVC thema

ZonMw project ‘’Individualized geriatric care for the frail heart
failure patient’’ ism Cardiologie/Internisten oudergeneeskunde
Amsterdam UMC
Voorbereiding CarvascGer symposium 2020

2

D

2

B

Resultaten / activiteiten

sluit aan bij
Speerpunt nr.

sluit aan bij
NVVC thema

1. Samen beslissen – gepast gebruik en verstandig kiezen
Ontschotting van de hartfalen zorg en realisatie van een
lijnoverstijgend, multidisciplinair gestroomlijnd zorgpakket. Het
NVVC Connect Hartfalen programma speelt een leidende en
directieve rol
2. Chronische en kwetsbare patienten
 Adequate behandeling en begeleiding van chronische en
kwetsbare patiënten met hartfalen, iseen van de pijlers van
het NVVC Connect Hartfalen volgens jzojp
 Bijdrage aan de gerealiseerde richtlijn palliatieve zorg
 Inventarisatie vormgeven stimuleren van gericht
wetenschappelijk onderzoek, conform de NVVC
kennisagenda,
3. Kwaliteitsregistraties (relatie met de NHR)
 realisatie minimale hartfalen dataset met database
registratie van hartfalen patiënten in Castor.
 Oprichting registratiecommissie (voorzitter dr. J.J. Brugts,
Erasmus MC).
 In select aantal klinieken een pilot project gestart voor
toetsing van de praktische haalbaarheid van brede klinische
implementatie van deze dataset.
 NHR-publicatie 2019 de eerste cijfers de HF-registratie.
 Initiatieven in bestaande EPDs de HF-dataset in te bouwen,
gerealiseerd voor HiX en EPIC.
4. Ketenzorg met regionale netwerken
 Verdere landelijke implementatie van het NVVC-Connect
hartfalen project
 In diverse regio’s zijn netwerkgeneeskundige,
multidisciplinaire initiatieven ontplooid of in voorbereiding.
5. Veranderende communicatie en verhouding met patient door
e-Health
Start nationale MONITOR HF trial, waarbij in een 20-tal centra de
meerwaarde van het CardioMEMS device wordt onderzocht in
patiënten met hartfalen.
6. Leiderschap zowel klinisch als organisatorisch
 klankbord ten behoeve van endorsement van diverse
richtlijnen (o.a. European Society of Cardiology, NHG
standaard, palliatie richtlijn)
 Op organisatorisch niveau faciliteren van innovatie
betreffende de opleiding tot cardioloog met aandachtsgebied

1,2,4,6

A, E

1,2,4

A,D,E

3,4

A,D,E

1,4,6

A,D,E

4,5

A,D,E

6

A,B,C

Werkgroep Hartfalen
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Resultaten / activiteiten

sluit aan bij
Speerpunt nr.

sluit aan bij
NVVC thema

Resultaten / activiteiten

sluit aan bij
Speerpunt nr.

sluit aan bij
NVVC thema

Optimaliseren landelijke registratie NHR kwaliteitsindicatoren
Definitie ‘Acute PCI’ in ontwikkeling in samenwerking met BBC
Vernieuwen Praktijkdocument Interventiecardiologie
WIC sessie tijdens EuroPCR: Left main PCI
WIC symposium tijdens DRES: award voor innovatief onderzoek
WIC invulling tijdens NVVC najaarscongres
Start behoefteraming Interventiecardiologen
Samenwerking EAPCI door voorzitter WIC (‘white book’ opzetten)

3

A
C
A, B
D
D
D
B, C
A, D, E




Hartfalen, alsmede de coaching- en regiefunctie van de
praktiserend hartfalen cardioloog.
samen met het CVOI in de vormgeven van structureel
lijnonderwijs, waarbij gewerkt wordt aan het ontwikkelen van
een modulair programma
onderzoeken mogelijkheid voor het oprichten van een
specifiek “Hartfalen fellowship”

Werkgroep Interventie Cardiologie

6
3, 4

Werkgroep Intensieve Cardiologische Zorg
Resultaten / activiteiten

sluit aan bij
Speerpunt nr.

sluit aan bij

SKMS project herziening CCU richtlijn

A

Opstellen position paper cardiogene shock

A

Werkgroep THI
Resultaten / activiteiten
Input geven aan ZiN t.a.v. indicatiedocument TAVI
Voorstel verplichte dataset THI registratie in NHR
Voorstel verplichte dataset hartteambespreking
Position Statement Paper THI opnieuw ingediend bij Netherlands
Heart Journal
Bestuurswissel
Endorsement ESC richtlijn Valvulair Heart Disease. Vertaalslag
naar Nederlandse situatie.
Inventarisatie kennishiaten t.a.v. THI
Overleg met NHR m.b.t. dataregistratie
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Dankwoord
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Opleiding

Prof. dr. M.J (Martin) Schalij, voorzitter Concilium Cardiologicum
Mw. M.W. (Moniek) Elsendoorn, beleidsadviseur

Beroepsbelangen

Dr. R.W.M. (Raymond) Hautvast, namens Bestuur BBC
Dr. C.W. (Karin) Jansen, arts NP, senior beleidsadviseur

Wetenschap & Innovatie
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Dr. C.W. (Karin) Jansen, arts NP, senior beleidsadviseur

Connect

Drs. P.E. (Petra) van Pol, voorzitter Connect
Mw. I. (Ingrid) van der Gun, MSc, programmamanager Connect
Mw. I. (Ilse) Verstraaten, MSc, programmacoördinator Connect

Werkgroepen en kamers
 Congrescommissie
 Consultancy commissie
 Juniorkamer
 Kamer van Managers
 Kamer VS-PA
 Nederlandse Hart Ritme Associatie
 Werkgroep Cardiale MRI & CT en Nucleaire beeldvorming
 Werkgroep Cardiologie en Sport
 Werkgroep Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie
 Werkgroep Congenitale Cardiologie
 Werkgroep Echocardiografie
 Werkgroep Gender
 Werkgroep Geriatrische cardiologie
 Werkgroep Hartfalen
 Werkgroep Intensieve cardiologische zorg
 Werkgroep Interventie Cardiologie
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Lijst met afkortingen
ACS

Acuut Coronair Syndroom

AF

Atriumfibrilleren

AIOS

Arts(en) in opleiding tot specialist

BBC

Beroepsbelangen commissie

BOC

Basis Opleiding Cardiologie

CK

Commissie kwaliteit

COPD

Chronisch obstructief longlijden

CVOI

CardioVasculair Onderwijs Instituut

CT

Computertomografie

DBC

Diagnose behandel code

DCVA

Dutch CardioVascular Alliance

DOT

DBC’s op weg naar Transparantie

EACVI

European Association of Cardiovascular Imaging

EPD

Elektronisch patiëntendossier

ESC

European Society of Cardiology

Federatie / FMS

Federatie Medisch Specialisten

MRI

Magnetic Resonance Imaging

MSZ

Medisch Specialistische Zorg

NAPA

Nederlandse Associatie Physician Assistants

NHG

Nederlands Huisartsen Genootschap

NHR

Nederlandse Hart Registratie

NHS

Nederlandse Hartstichting

NVVC

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

PA

Physician Assistant

SKMS

Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten

Vrest

Digitaal portfolio

ZiN

Zorginstituut Nederland
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