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VOORWOORD

Het jaar 2020 kende bijzondere uitdagingen. In het voorjaar
zorgde de coronapandemie voor volle IC’s en dreigde het
zorgsysteem vast te lopen. Veel van onze leden hebben in deze
periode hard gewerkt op de COVID-afdelingen. Daarnaast
waren er zorgen over hartpatiënten die niet meer naar het
ziekenhuis kwamen, wat veel gezondheidsschade kan
veroorzaken. Dankzij een dringende oproep aan patiënten om
wel naar het ziekenhuis te gaan met klachten veranderde deze
cijfers.

Niet alles in 2020 stond in het teken van de coronapandemie.
De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft veel
bereikt in 2020 met als belangrijkste mijlpaal het opleveren van
de beleidsvisie 2025. Hierin staan de speerpunten voor de
komende vijf jaar beschreven; toegankelijkheid van zorg,
kwaliteit van zorg en de cardioloog van (over)morgen.
In dit jaarverslag laten wij zien wat er gedaan is door onze
leden, een samenvatting van activiteiten van de verschillende
thema’s en werkgroepen. Kort wordt ingegaan op de
aanpassingen die na corona blijven. Er is aandacht voor het
thema van 2020; Netwerkgeneeskunde; wat is op het gebied
van dat thema bereikt? En tot slot laten wij zien waar de NVVC
trots op is.
Want trots is de NVVC op al zijn leden en medewerkers.
Dankzij hun inspanningen, doorzettingsvermogen en
creativiteit heeft de NVVC ondanks de uitdagingen van 2020
toch veel bereikt.
NVVC bestuur
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ACTIVITEITEN 2020

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft in
2020 veel van de gestelde doelen kunnen verwezenlijken,
maar de coronapandemie bracht grote uitdagingen met zich
mee. Tijdens de eerste golf werd de planbare cardiologische
zorg voor meer dan de helft afgeschaald. Met hulp van de
Nederlandse Hart Registratie (NHR) en de NVVC-leden heeft
de kerngroep ‘Cardiologische zorg in COVID-tijden’ snel
inzicht gekregen in de stand van zaken en dit publiek gemaakt.
Mede hierdoor kon de cardiologische zorg weer snel opgepakt
worden, wat veel gezondheidsschade bij hartpatiënten heeft
voorkomen.

Via de Federatie Medisch Specialisten is intensief opgetrokken
met andere wetenschappelijke verenigingen voor onder
andere het opstellen van leidraden en standpuntbepalingen
rondom de COVID-19 problematiek en het afschalen van zorg.

Wisselingen bestuur en Raad van Toezicht
Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) op 16 april 2020
traden Ed de Kluiver, thesaurier van de NVVC en Menko-Jan de
Boer, voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) af. Clara van
Ofwegen-Hanekamp werd door de ALV gekozen als thesaurier.
Evelyn de Vrey nam het voorzitterschap RvT van Menko-Jan
over. Als nieuw lid van de RvT trad Frank Willems toe. In de ALV
van 4 november 2020 werd afscheid genomen van Hans-Marc
Siebelink als bestuurslid. Jose Henriques nam als nieuw
bestuurslid het stokje van Hans-Marc over. Ed de Kluiver
ontving tijdens de ALV van november de NVVC erepenning.
Statutenwijziging
Vanwege een verplichte aanpassing (artikel over LAD) en het
mogelijk maken van online ALV’s werden de statuten
doorgelicht en aangepast. De nieuwe statuten werden tijdens
de ALV van 4 november aangenomen.
Beleidsvisie 2025
Na een ledenraadpleging, een workshop met de NVVC
werkgroepen en een visiebijeenkomst met leden en
stakeholders, kon het NVVC bestuur in de ALV van 4 november
de NVVC beleidsvisie 2025 ‘Toekomstbestendige zorg voor het
hart’ presenteren. In deze beleidsvisie de drie speerpunten:
toegankelijkheid van zorg, kwaliteit van zorg en de cardioloog
van (over)morgen met de bijbehorende doelen en activiteiten
tot 2025. De samenvatting van de beleidsvisie vindt u op de
volgende pagina van dit jaarverslag.
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Congressen
Vanwege de coronapandemie gingen veel fysieke congressen
niet door. Het NVVC Voorjaarscongres werd afgelast, het ESC
congres werd niet in Amsterdam gehouden en helaas moest
ook de Landelijke Assistentendag (LAC) geannuleerd worden.
In plaats van het Voorjaarscongres werden er goedbezochte
4webinars georganiseerd door 4pulse. Het digitale ESC congres
was een groot succes, maar de mede door de NVVC als gastland
georganiseerde activiteiten gingen niet door. De LAC zal, indien
mogelijk, in 2021 alsnog fysiek doorgaan.
Veel ging wel door: het NHRA congres, het 6th EAPC Sports
Cardiology Course, het Connect symposium, de Hartfalendag
en het NVVC Najaarscongres.
Het online NVVC Najaarscongres werd goed bezocht en de
inhoud werd door de deelnemers goed beoordeeld. Bijna alle
commissies en werkgroepen van de NVVC hebben een bijdrage
geleverd aan de inhoud van dit congres.

Projecten met het Zorginstituut (ZiN)
Het NVVC bestuur heeft zich bezig gehouden met de volgende
ZiN projecten: Het duidingstraject aangaande TAVI (afgerond),
het duidingstraject aangaande ICD (nog lopend). Opvolging van
acties van het Verbetersignalement Pijn op de borst heeft o.a.
geresulteerd in de oplevering van de Landelijke Transmurale
Afspraken (LTA) Pijn op de borst in samenwerking met de NHG.
Thema kwaliteit
Het project Optimaliseren kwaliteitsbeleid, basis voor het
speerpunt kwaliteit van zorg van de Beleidsvisie 2025 is
voortgezet en werd begin 2021 afgerond. Ook het project Visie
op ESC richtlijnen werd door het thema kwaliteit voortgezet.
Het project beperken van administratielasten rondom
kwaliteitsvisitaties is uitgevoerd en afgerond in 2020. Door
coronamaatregelen werden er van de 22 geplande kwaliteitsvisitaties slechts 11 uitgevoerd. Op een verantwoorde manier
is online visteren met succes geïmplementeerd.
Meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van de cardioloog
werd omgezet naar een onderzoek onder de leden t.a.v. welzijn
van de cardioloog en kwaliteit van zorg.
Het thema kwaliteit heeft bijgedragen aan diverse COVID
projecten, zoals de coördinatie van COVID-leidraden, deelname
aan de Kerngroep cardiologische zorg in COVID-tijden en het
project Kennisdeling en advies cardiovasculaire complicaties
COVID-19.
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Overige activiteiten thema kwaliteit:




Opstellen van een handleiding online visiteren;
aanpassen van het accreditatiereglement i.v.m. online
nascholing;
inventarisatie m.b.t. hoe efficiënt en duurzaam om te gaan
met richtlijnen.

Thema Opleiding
Er is een start gemaakt met de herziening van het landelijk
opleidingsplan, de oplevering zal in 2021 plaatsvinden. De
werkzaamheden van de Klankbordgroep VREST (digitaal
portfolio) vormen de opmaat naar VREST 3.0. De meeste
opleidingsvisitaties zijn in 2020 fysiek en later online uitgevoerd,
twee visitaties zijn uitgesteld naar 2021. De subcommissie
fellowships heeft gewerkt aan het advies over fellowships dat zij
in 2021 zullen uitbrengen. Er zijn door de NHV en VN&VN een
aantal beroepscompetentieprofielen voor de opleiding van
hartfunctielaboranten opgeleverd. Meegewerkt is aan een pilot
Capaciteitsraming van het Capaciteitsorgaan. Het landelijke
(verplichte) Europees examen is vanwege COVID uitgesteld naar
9 maart 2021.
Het CGS heeft een noodbesluit vastgesteld dat door VWS werd
bekrachtigd. Met dit besluit kunnen AIOS maximaal 6 maanden
COVID-verlenging aanvragen wanneer zij kunnen aantonen dat
door COVID essentiële opleidingsmomenten zijn gemist. In
2020 hebben in totaal 24 AIOS een verlenging aangevraagd van
gemiddeld 2,5 maand.

Vermeldingswaardig is het snelle acteren van het Cardiovasculair Onderwijsinstituut (CVOI) met betrekking tot het
omzetten van fysieke (na)scholing naar live webinars. Veel
werkgroepen van de NVVC hebben inhoudelijk meegewerkt
aan deze CVOI (na)scholingen.

Thema Beroepsbelangen
Zo goed als alle reguliere activiteiten zijn uitgevoerd, zoals
onderhoud DBC zorgproducten/zorgactiviteiten/tarieven met
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), onderhoud normtijden
van zorgproducten/zorgactiviteiten met Logex, onderhoud
diagnose en verrichtingenthesaurus met de Dutch Hospital
Data (DHD), vertaling SnoMed CT met NICTIZ, betrokkenheid bij
lopende dossiers rond verzekerde en veelbelovende zorg, de
BBC nieuwsbrieven en het beantwoorden van vragen van leden
Daarnaast zijn wijzigingen rond hartklepdevices en transmurale
hartrevalidatie in DBC productstructuur (NZa), de analyse
kostprijsbestanden 2018 en voorbereiding op herijking WBMV
tarieven cardiologie 2022 opgepakt.
Zowel binnen als buiten de NVVC is het thema beroepsbelangen betrokken bij Juiste Zorg op de Juiste Plaats (JZOJP),
(digitale) zorg op afstand, het ontwikkelen van netwerkgeneeskunde en eHealth zorgprestaties.
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Nieuwe activiteiten waren betrokkenheid bij de de NZa Monitor
Palliatieve Zorg en het indienen van een wijzigingsverzoek om
registratie van Palliatieve Zorg activiteiten door de cardioloog
mogelijk te maken.
Overige activiteiten:





Bijdrage aan de Klankbordgroep Connect leidraad pijn op
de borst;
bijdrage aan de NVVC procedure innovatie;
deelname aan NVVC Kerngroep cardiologische zorg in
COVID tijden;
meegewerkt aan de Implementatiekaart telebegeleiding
hartfalen.

Thema Wetenschap & Innovatie (W&I)
Alle NVVC werkgroepen zijn bekend met de Kennisagenda en
namen deel aan de videoconferentie over de kennisagenda.
Subsidie en aanvragen met steun van de NVVC werkgroepen is
gestimuleerd. Veel NVVC werkgroepen hebben een
onderzoeksvraag ingediend voor de top 10 van het subsidieprogramma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Eén van
deze vragen is opgenomen in de top 10.
Voor zeven subsidieaanvragen naar onderzoek naar vragen op
de Kennisagenda of naar innovatie is een aanbevelingsbrief van
de NVVC verstrekt.
De volgende nieuwe activiteiten werden opgepakt:







Mede-initiatiefnemer van de DCVA CAPACITY registratie
naar cardiovasculaire complicaties bij COVID-19;
SKMS project voor richtlijnen ‘Cardiovasculaire complicaties
COVID-19’, uitgaande van de hoofdonderzoeksvragen van
CAPACITY;
samen met de Harteraad input geleverd voor de
multidisciplinaire Kennisagenda COVID-19 van de Federatie
Medisch Specialisten (FMS), één cardiologische vraag is in
deze kennisagenda opgenomen;
structurele aandacht voor Zorgevaluatieonderzoek via DCVA
en Connect.
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Connect
Connect heeft in 2020 het nieuwe programmaplan en een
nieuwe structuur neergezet. Er is een nieuw bestuur bestaande
uit drie cardiologen en een huisarts. De proefimplementatie van
de Leidraad zorgproces pijn op de borst is gestart. Ook gestart
zijn het evaluatietraject implementatie LTA Hartfalen en de
ontwikkeling van de Leidraad intramurale Hartfalenzorg. De
evaluatie en knelpuntanalyse van Connect AF zijn uitgevoerd.
Met de Hartstichting en DCVA is het Consortium COSTUM-AF
opgezet; met als doel screening en behandelingsoptimalisatie
van boezemfibrilleren. Er is een nieuw Connect magazine
uitgebracht. Helaas kon Connect minder regio's bezoeken en
ondersteunen dan gewenst. De Connected meetings gingen
online door.
Tijdens het online Connect symposium werd het nieuwe
programma gelanceerd. Het symposium werd geopend door
minister Tamara van Ark.

Werkgroepen en kamers
Alle werkgroepen en kamers hebben ondanks de coronapandemie hun activiteiten grotendeels kunnen uitvoeren. Er
waren veel (online) bijeenkomsten, er is gewerkt aan leidraden
en richtlijnen, aan de kwaliteitsregistraties van de NHR, aan
scholing en nascholing van het CVOI en aan de kernactiviteiten
van de werkgroepen/kamers.
Een paar activiteiten van werkgroepen/kamers:









Minister Tamara van Ark

Fusie werkgroep echocardiologie en werkgroep MRI, CT en
Nucleaire beeldvorming tot de Werkgroep Cardiovasculaire
Beeldvorming
CarVascGer symposium en formeel samenwerkingsverband
met NVKG (werkgroep Geriatrische Cardiologie)
Zorgkaart Sportcardiologie (werkgroep Cardiologie & Sport)
Subsidie voor vergelijkende studie naar (kosten-) effectiviteit
van fysieke hartrevalidatie versus PCI (werkgroep CPH)
Indicatiedocument TAVI 2020 (werkgroep THI)
Meewerken aan Vliegwiel en AI werkgroep van de Federatie
Medisch Specialisten (werkgroep eHealth en AI)
Leidraad INOCA is gepubliceerd (werkgroep gender)

Veel werkgroepen hebben op verzoek van het NVVC bestuur
COVID-leidraden opgesteld. Daarnaast zijn veel werkgroepen
actief binnen de ESC en wordt er nauw samengewerkt met de
diverse NVVC thema’s.
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NA CORONA

De coronapandemie heeft de manier van werken fors
veranderd. De medewerkers van het NVVC bureau werken
thuis, alle vergaderingen zijn online en ook de congressen en
scholingen zijn digitaal. De meeste medewerkers van het
NVVC bureau zullen na de coronapandemie vaker thuis gaan
werken.
Het online vergaderen is de meeste werkgroepen goed
bevallen. Naast fysiek bij elkaar komen is dit een goede manier
van vergaderen voor grote groepen (bijvoorbeeld hogere
opkomst bij de NHRA ledenvergadering) of voor korte
overleggen. De verwachting is dat digitaal vergaderen ook na
de coronapandemie gebruikt zal worden. Als het om
congressen en symposia gaat dan zien een aantal
werkgroepen voordelen in een hybride vorm hiervan.
De implementatie van zorg op afstand en telebegeleiding is
door de coronapandemie versneld opgeschaald. Dit zal na de
coronapandemie een blijvende manier van zorgverlenen
worden.

NETWERKGENEESKUNDE

De NVVC had Netwerkgeneeskunde als speerpunt voor 2020.
Binnen het programma Connect neemt netwerkgeneeskunde
en belangrijke plek in. Een proefimplementatie van de Leidraad
zorgproces pijn op de borst is gestart in drie regio’s met
meerdere ziekenhuizen. Verschillende Connect regio's zijn in
2020 gestart en daarnaast zijn al veel Connect regio's bezig met
het verder vormgeven van regionale netwerken rondom ACS,
Hartfalen en Atriumfibrilleren.
Een aantal andere activiteiten rondom netwerkgeneeskunde:












Deelname aan pilotproject modulair onderhoud van multidisciplinaire richtlijnen.
Netwerkgeneeskunde komt in het nieuwe opleidingsplan.
Zorgdragen voor de bekostiging van zorg op afstand. Met
in 2020 een aan COVID gerelateerde uitbreiding.
Versterkte relatie met de DCVA en de DCVA partners.
Het Najaarscongres had Netwerkgeneeskunde als thema.
De Juniorkamer heeft actieve banden met De Jonge
Specialist en andere juniorverenigingen.
Een projectgroep gaat de meerwaarde verkennen van
aanvragen van echocardiogram en blanco cardiale CT door
de huisarts
Er is een goedlopend multidisciplinair overleg op het gebied
van sportcardiologie.
Er wordt gewerkt aan de verdere vormgeving van
transmurale hartrevalidatie.
Projecten rondom telebegeleiding worden gemonitord.
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TROTS
De NVVC is trots op:

10

DANKWOORD

Dit jaarverslag kon niet tot stand komen zonder de input van de
commissies, werkgroepen en kamers. Bij deze willen wij alle
commissies, werkgroepen en kamers bedanken voor hun input.
Vereniging
Prof. dr. A.C. (Bert) van Rossum, voorzitter NVVC
NVVC-bureau
Dr. W. (Wia) Timmerman, directeur NVVC
Kwaliteit
Dr. R.J. (Rutger) Hassink, voorzitter Commissie Kwaliteit
Dr. D.G. (Debby) Keuken, senior beleidsadviseur
Opleiding
Dr. G. (Gerrit) Veen, voorzitter Concilium Cardiologicum
Mw. M.W. (Moniek) Elsendoorn, beleidsadviseur
Beroepsbelangen
Dr. M.W.(Margriet) Feenema-Aardema, lid BBC bestuur
Dr. C.W. (Karin) Jansen, arts NP, senior beleidsadviseur
Wetenschap & Innovatie
Prof. dr. L.V.A. (Lucas) Boersma, voorzitter commissie
Wetenschap & Innovatie
Dr. C.W. (Karin) Jansen, arts NP, senior beleidsadviseur
Connect
Dr. M.C.G. (Marcel) Daniëls, voorzitter Connect
Mw. I. (Ingrid) van der Gun, MSc, programmamanager Connect

Werkgroepen en kamers
 Congrescommissie
 Consultancy commissie
 Juniorkamer
 Kamer van Managers
 Kamer VS-PA
 Nederlandse Hart Ritme Associatie
 Werkgroep Cardiologie en Sport
 Werkgroep Cardiovasculaire Beeldvorming
 Werkgroep Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie
 Werkgroep Congenitale Cardiologie
 Werkgroep Gender
 Werkgroep Geriatrische cardiologie
 Werkgroep Hartfalen
 Werkgroep Intensieve cardiologische zorg
 Werkgroep Interventie Cardiologie
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