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VOORWOORD VAN HET BESTUUR
In 2021 is er door alle commissies, werkgroepen, kamers, en
het bestuur en bureau van de NVVC hard gewerkt aan de
beleidsdoelen van de Nederlandse Vereniging voor
Cardiologie (NVVC). In dit jaarverslag krijgt u een overzicht van
de belangrijke dossiers vanuit het gezichtspunt van de Raad
van Toezicht en kunt u vervolgens per speerpunt van de
beleidsvisie lezen waaraan de NVVC in 2021 gewerkt heeft.
De speerpunten van de NVVC-beleidsvisie zijn:
 Toegankelijkheid van zorg
 Kwaliteit van cardiologische zorg
 De cardioloog van (over)morgen.
Ook staan wij stil bij het speciale thema van de NVVC voor
2021: Zorg op afstand. Een onderwerp dat door de
coronapandemie een grote sprong voorwaarts heeft gemaakt.
De projectgroep Zorg op Afstand heeft een mooi en praktisch
document gemaakt met succesvolle voorbeelden van zorg op
afstand in de cardiologie.
Tot slot vermeldingswaardige zaken uit 2021, aangeleverd
door onze actieve leden. Er is natuurlijk veel meer gebeurd dat
het vermelden waard is. Belangrijk is dat wij weer een mooi
jaar achter de rug hebben, waarin alle leden en medewerkers
vanuit hun hart hebben samengewerkt voor het hart.

Het NVVC Bestuur
van links naar rechts: Michelle Michels, Jose Henriques, Joan Meeder (voorzitter),
Rudolf de Boer, Clara van Ofwegen-Hanekamp

Wisselingen bestuur
Prof. dr. A.C. (Bert) van Rossum heeft tijdens de algemene
ledengadering (ALV) in april de voorzittershamer overgedragen
aan dr. J.G. (Joan) Meeder. Prof. dr. R.A. (Rudolf) de Boer trad
tijdens dezelfde ALV toe als inkomend voorzitter.
2

VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
De belangrijkste bespreekpunten van de Raad van Toezicht met
het NVVC bestuur waren in 2021:










Gevolgen COVID voor patiëntenzorg, congressen, financiën
en het functioneren van het bureau. De Raad van Toezicht is
lovend over hoe het Bestuur dit heeft gemanaged.
Strategie, kwaliteit en risicoanalyse van 4Pulse en de NVVC
Consultancy in het bijzonder, hetgeen geleid heeft tot het
opstellen van een Governance code. Verdere professionalisering en toezicht is in gang gezet.
De financiële situatie van de NVVC is een vast onderwerp
van overleg. Jaarrekening 2020 en begroting 2022 (onder
voorbehoud subsidie ZonMw) werden goedgekeurd.
Ontwikkelingen in relatiebeheer van de NVVC, zoals het
partnerschap van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA),
het lidmaatschap van de Federatie Medisch Specialisten en
samenwerking met de Hartstichting.
De uitvoering van de Beleidsvisie 2020-2025, de gestelde
doelen en aansluiting van onze leden. En belangrijke
dossiers zoals NVVC Connect en de arbeidsmarkt voor jonge
cardiologen.

De Raad van Toezicht stelt vast dat in 2021, met de aangeboden
informatie, voorstellen en de besluitvorming op belangrijke
onderwerpen, door het Bestuur ruim voldoende voortgang is
behaald en zorgvuldigheid is betracht.

Wisseling Raad van Toezicht
Tijdens de ALV in april hebben de leden het aanstellen van
Mr. C. (Corine) Vernooij goedgekeurd. Zij volgt hiermee
Mr. M. (Marg) Janssen als lid van de Raad van Toezicht op.
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TOEGANKELIJKHEID VAN ZORG
Doelmatige en zinnige zorg
Het NVVC bestuur heeft in 2021 intensief samengewerkt met
het Zorginstituut Nederland (ZiN) op het gebied van ICD en THI,
waarbij de betreffende werkgroepen van de NVVC nauw waren
betrokken. Op steeds meer dossiers is er overleg met het ZiN
gaande over de positiebepaling van (nieuwe) vormen van
diagnostiek en behandeling.
Eenduidige indicatiestelling voor THI (TAVI) en ICD’s zorgt voor
het toegankelijk houden van deze ingrepen. Verder is er een
evaluatie van de uitkomsten na LVAD implantatie gestart. Op
het gebied van zorgevaluatie werd in samenwerking met
ZE&GG opvolging gegeven aan de aanbevelingen uit het
verbetersignalement Pijn op de borst (POB). Het NVVC Connect
programma heeft de leidraad POB opgeleverd.
Daarnaast is er gewerkt aan de onderzoeksvragen van de NVVC
Kennisagenda. In 2021 is de RELEASE-HF studie, telemonitoring
bij hartfalen patiënten, passend bij onderzoeksvraag 4, gestart.
Vanuit de werkgroep CPH werd de Pro Fit studie, PCI versus
hartrevalidatie bij stabiele Angina Pectoris, gestart. Een
cardiologische onderzoeksvraag is opgenomen in de multidisciplinaire Kennisagenda Covid-19 van de Federatie Medisch
Specialisten. De prospectieve studie DEFENCE, myocardschade
na Covid-19, is gestart in 2021.

Optimaliseren van het behandelteam
Samen met beroepsverenigingen zoals de Nederlandse
Hartfunctie Vereniging (NHV) is gewerkt aan beroepscompetentieprofielen die als basis kunnen dienen voor de
opleidingseisen voor hartfunctielaboranten, echolaboranten en
interventie medewerkers. Met het College Zorg Opleidingen
(CZO) en de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten
(SBHFL) wordt gewerkt aan het creëren van een flexibele,
aantrekkelijke leeromgeving.
Samenwerking en Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)
Vanuit het NVVC Connect programma worden regionale JZOJPprojecten ondersteund. In 2021 werden regionale protocollen
voor atriumfibrilleren en hartfalen ontwikkeld, en werden de
leidraad “Organisatie van de intramurale hartfalen zorg” en de
handreiking “Screening en behandelingsoptimalisatie AF”
vastgesteld. Door de Beroepsbelangen commissie is
samenwerking gezocht met relevante partners om te werken
aan een vergoedingssystematiek waarbij netwerkzorg / JZOJP
mogelijk is en na 2025 tot de verzekerde zorg gerekend kan
worden. Binnen de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) is
hard gewerkt aan subsidies door ZonMw en de Hartstichting
voor een groot aantal Connect regio’s. We zijn dan ook heel
verheugd te melden dat er subsidierondes voor de Connect
regio’s starten in 2022.
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Binnen de NHRA is een werkgroep mede op basis van NHR data
bezig met het opstellen van eisen waaraan een
elektrofysiologisch (EFO) centrum zou moeten voldoen. De
werkgroep Cardiologie en sport heeft een goed lopend
landelijk multidisciplinair overleg (MDO) opgezet. De
werkgroep Congenitale cardiologie was betrokken bij het
multidisciplinaire rapport over de centralisatie van zorg voor
patiënten met aangeboren hartafwijkingen. De discussie
hierover is in 2021 gestart en loopt door in 2022.
Op verschillende aandachtsgebieden wordt samengewerkt,
zoals de werkgroep Cardiovasculaire beeldvorming met de
Nederlandse Vereniging voor Radiologie en de werkgroep
Geriatrische cardiologie met de Nederlandse Vereniging voor
Klinische Geriatrie. Tot slot heeft de NVVC binnen de DCVA
intensief samengewerkt met andere partners aan de ambitie om
de cardiovasculaire ziektelast in 2030 met 25% te verlagen.

kunde. Ook in het CVOI curriculum is aandacht voor moderne
toepassingen en manieren van interprofessioneel samenwerken.
De werkgroep Hartfalen heeft een Position statement over
nieuwe vormen van hartrevalidatie gepubliceerd in the
Netherlands Heart Journal (NHJ).

Zorginnovatie
Vanuit de commissie W&I en de Beroepsbelangen commissie is
de Procedure Innovatie opgesteld. Het jaar 2021 stond in het
teken van verzamelen van feedback van de NVVC werkgroepen
en NVVC-leden. Het doel van de procedure is veelbelovende
cardiologische innovaties zo snel en zorgvuldig mogelijk
toegankelijk maken voor de patiënt. De procedure wordt in
2022 aan de NVVC-leden ter goedkeuring voorgelegd.
Het thema Opleiding heeft in het herziene opleidingsplan
(ingang 2022) een prominente plaats gegeven aan opleiding in
technologische ontwikkelingen, e-health en netwerkgenees5

KWALITEIT VAN CARDIOLOGISCHE ZORG
Patiëntgericht en de mens achter de patiënt
De subcommissie Samen beslissen onderzoekt de verschillende
bronnen van cardiologische patiënten informatie, om na te
gaan waar het beste op ingezet kan worden om het proces van
samen beslissen te ondersteunen. De NVVC heeft in 2021 op
verschillende dossiers samengewerkt met de Harteraad en de
Hartstichting. De Harteraad heeft o.a. gekeken naar samen
beslissen in het nieuwe opleidingsplan (ingang 2022), waarbij
verwezen wordt naar de competentie set scholing samen
beslissen (beschikbaar via de NVVC website).
Richtlijnen
Het SKMS-project Visie op ESC-richtlijnen is in de afrondende
fase. Doel is een visie over ESC-richtlijnen in de Nederlandse
praktijk opstellen, een visie die gedragen wordt door de NVVC
leden en voldoet aan de (internationale) eisen van richtlijnen.
Deze visie wordt de komende jaren via een pilot getest. Er is een
projectvoorstel geschreven voor het inrichten van een
richtlijnenprogramma. De subcommissie richtlijnen is opgericht
en er is een junior beleidsadviseur voor richtlijnen aangenomen.
Veel NVVC werkgroepen hebben een richtlijncoordinator
aangewezen binnen de eigen werkgroep en hebben meegewerkt aan richtlijnen en kwaliteitsdocumenten, zoals:
 Richtlijnen AF en ICD therapie (afrondingsfase)
 Richtlijn hartrevalidatie (gestart)

Richtlijn over genetische diagnostiek bij hypertrofische
cardiomyopathie (afgerond).
 Inventarisatie van het benoemen van oudere patiënten in de
Europese richtlijnen (publicatie in NHJ volgt).
Alles bij elkaar hebben leden van de NVVC bijgedragen aan
meer dan honderd kwaliteitsprojecten, zowel binnen de NVVC
als in samenwerking met andere verenigingen of stakeholders.


Disseminatie en implementatie van kwaliteitsinstrumenten
Het toegankelijk maken van alle richtlijnen en implementatie
instrumenten is onderdeel van het projectvoorstel voor het
inrichten van een richtlijnenprogramma. Diverse NVVC werkgroepen besteden aandacht aan de implementatie van de ESCrichtlijnen. Voorbeelden hiervan zijn het publiceren van position
papers van de werkgroep ACS over de toepasbaarheid van de
STEMI en NSTE-ACS ESC guideline binnen de Nederlandse
praktijk. En het uitdragen en stimuleren van de implementatie
van de 2021 ESC guideline hartfalen door de werkgroep
Hartfalen. De werkgroep Gender heeft veel aan promotie en
implementatie van de leidraad INOCA gedaan.
Optimaal gebruik NHR
Met de NHR is besproken hoe de NHR-kwaliteitsregistraties in
de NVVC kwaliteitscyclus opgenomen kunnen worden. De
Commissie Kwaliteit stimuleert via de kwaliteitsvisitaties de
deelname aan de NHR-kwaliteitsregistraties. Het door de NVVC
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in samenspraak met de NHR opgestelde verbeterdoel
“Optimaliseren cardiologische zorg” wordt meegenomen in de
IGJ basisset voor het registratiejaar 2022. Dit verbeterdoel
stimuleert het optimaliseren van de cardiologische zorg in
Nederland waarbij de NHR-kwaliteitsregistraties als hulpmiddel
worden ingezet. De NVVC-werkgroepen werken mee aan de
NHR-registraties op hun vakgebied zoals AF, HF, THI en ICD.
Er is gewerkt aan het opzetten van de landelijke ACS-registratie
bij de NHR, de stuurgroep ACS wordt in 2022 gevormd. De
werkgroep Geriatrische cardiologie wil indicatoren voor de
oudere patiënt vaststellen die aansluiten bij de NHR registraties.
De werkgroep Hartfalen werkt met de NHR aan de realisatie van
de definitieve indicatoren set Hartfalen.
Aandacht voor de cardioloog
Het eindrapport van het onderzoek naar welzijn van de
cardioloog en kwaliteit van zorg, uitgevoerd door de
onderzoeksgroep Professional Performance & Compassionate
Care van het Amsterdam UMC, is begin 2021 opgeleverd.
Tijdens het NVVC Voorjaarscongres van 2022 worden de
resultaten gepresenteerd. Binnen de kwaliteitsvisitaties is
structureel aandacht voor het welzijn en werkplezier van de
cardioloog.
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DE CARDIOLOOG VAN (OVER)MORGEN
Het werkklimaat
De activiteiten rondom het werkklimaat van de cardioloog
sluiten aan bij de ontwikkelingen op het gebied van de
kwaliteitsvisitaties (aandacht voor de cardioloog) en het
optimaal gebruik van de NHR. Ook is er vanuit het bestuur
aandacht voor het verminderen van registratielast.
Duurzame inzetbaarheid
In 2021 was er veel aandacht voor de huidige arbeidsmarkt. De
projectgroep arbeidsmarkt en carrièreperspectief werd
opgericht met als opdracht het analyseren van oplossingen die
leiden tot meer perspectief en nieuwe posities voor jonge klare
op korte termijn, het identificeren van de voor cardiologie
specifieke oorzaken voor de huidige arbeidsmarktproblematiek
en het nadenken over oplossingen voor de lange termijn.
Diverse NVVC-leden, de Juniorkamer, het Concilium en de
Beroepsbelangen commissie waren betrokken bij deze
projectgroep. De Juniorkamer heeft in 2021 een nieuwe jonge
klaren enquête afgenomen.
Het onderwerp “Duurzaam opleiden” is toegevoegd aan het
nieuwe opleidingsplan (ingang 2022). Er wordt meer aandacht
gevraagd voor duurzame vormgeving van het individuele
opleidingstraject, het realiseren van een gezond werkklimaat en
voldoende autonomie van de aios.

De subcommissie Fellowships heeft aanbevelingen gegeven
over hoe om te gaan met fellowships en aandachtsgebieden,
deze zijn door het NVVC bestuur geaccordeerd.
Daarnaast waren er diverse activiteiten rondom verdieping in
een fellowship of aandachtsgebied:
 Praktijkdocument Hartfalen ligt bij het NVVC bestuur ter
goedkeuring(werkgroep hartfalen)
 Praktijkdocument Fellowship Preventive Cardiology is in
wording (werkgroep CPH)
 Praktijkdocument Sport & cardiologie is in wording
(werkgroep cardiologie en sport)
 Praktijkdocument Imaging ligt bij het NVVC bestuur ter
goedkeuring (werkgroep cardiovasculaire beeldvorming)
 (Her)registratie Intensive Care Geneeskunde via GAIA
(werkgroep intensieve cardiologische zorg)
 Intensief overleg met WIC leden en opleiders interventiecardiologie over de uitstroom en arbeidsmarkt voor
interventiecardiologen (werkgroep interventie cardiologie).
 Voltooiing behoefteraming EFO-fellows (NHRA)
 Idee voor opzetten aandachtsgebied geriatrische
cardiologie (werkgroep geriatrische cardiologie)
Vanuit de Beroepsbelangen commissie is aandacht voor de
actuele discussie over loondienst versus vrije vestiging van
medisch specialisten.
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Maatschappelijke gezondheidsthema’s
Vanuit de werkgroep cardiovasculaire preventie en hartrevalidatie (CPH) is de projectgroep PR preventie opgericht.
Deze projectgroep gaat activiteiten ontwikkelen rondom
preventie, zoals stoppen met roken, voeding, bewegen en
reanimatielessen voor scholieren. Op de website van de NVVC
is een preventie pagina ingericht. De NVVC steunt landelijke
initiatieven als de Rookvrije Zorg en de Gezonde Generatie. De
werkgroep Gender gaat voorlichtingsmaterialen ontwikkelen
voor meer bewustzijn voor hart- en vaatziekten bij vrouwen.
Leiderschap in een veranderend zorglandschap
De cardioloog van morgen werkt samen. Het NVVC Connect
programma is een mooi voorbeeld van intensieve
samenwerking met de huisartsen en draagt op die manier bij
aan deze doelstelling van de NVVC. Binnen de opleiding tot
cardioloog en de scholing van het CVOI wordt aandacht
besteed aan leiderschap en het veranderende zorglandschap.
Opleiding en (na)scholing
De subcommissie opleiding, bestaande uit leden van het
Concilium en de Juniorkamer, heeft een nieuw landelijk
opleidingsplan geschreven (ingang 2022). Het Concilium en de
Juniorkamer zijn betrokken bij de ontwikkeling en optimalisatie
van het curriculum van het CVOI door middel van actieve
deelname in het CVOI. Veel NVVC werkgroepen werken mee
aan de (na)scholing van het CVOI of organiseren congressen op
hun vakgebied, zoals e-learning INOCA voor cardiologen (i.o.),

het CARVASCGER symposium, Masterclass Hartfalen, BOC
cursussen, de hartfalendag en voorjaarsvergadering Hartfalen
het NHRA-congres en de Landelijke Assistentendag Cardiologie
(LAC). De werkgroep Geriatrische cardiologie heeft een
stagebeschrijving geriatrische cardiologie opgesteld.
Samen met de patiënt werken aan verbetering van
gezondheid
De NVVC heeft de samenwerking met de Harteraad en de
Patiëntenfederatie Nederland geïntensiveerd. Op diverse
projecten, aansluitend bij verschillende NVVC doelen, wordt
met de Harteraad samengewerkt.

Uitreiking van de cardiologenpenning aan de jonge klaren van 2020.
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ZORG OP AFSTAND
Zorg op Afstand is niet meer weg te denken in het huidige
zorglandschap. Veel vakgroepen cardiologie verlenen al zorg
op afstand en cardiologen in opleiding worden opgeleid in een
omgeving waarin zorg op afstand meer en meer wordt
doorgevoerd. Ook onze verpleegkundig specialist en physician
assistents leden dragen essentieel bij aan zorg op afstand.
De projectgroep Zorg op Afstand heeft voor de leden van de
NVVC een overzicht gemaakt met informatie, inspiratie en tips
die het in de praktijk brengen van zorg op afstand
vergemakkelijken. Daarnaast is aandacht besteed aan de
randvoorwaarden voor zorg op afstand en hoe zorg op afstand
kan bijdragen aan de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg.
Knelpunten worden expliciet benoemd.
Het document is besproken met een groot aantal stakeholders.
Tijdens de ALV van november 2021 werd het interactieve
document aan de leden gepresenteerd.
Diverse werkgroepen en commissies van de NVVC zetten zich
in voor zorg op afstand. Op het gebied van hartfalen zijn veel
initiatieven: naast de meer “klassieke” telemonitoring /
begeleiding loopt een multicenter studie (MONITOR HF) naar
invasieve telemonitoring via CardioMEMS. Ook worden de
(on)mogelijkheden van high-end cardiale beeldvorming in de
anderhalvelijnszorg verkend. Met het NVVC Connect
programmaplan is de basis gelegd voor de ontwikkeling van

transmurale zorg, waarbij diverse aspecten (zoals meekijkconsulten en de vroegdetectie van boezemfibrilleren) zullen
leiden tot zorg op afstand. Verder wordt de richtlijn Remote
monitoring CIED’s herzien. In 2021 heeft de Beroepsbelangen
commissie zich samen met de Federatie ingezet voor meer
declaratie mogelijkheden voor zorg op afstand. Tenslotte werd
tijdens de Covidpandemie telerevalidatie geïmplementeerd en
bekostigd.
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HET VERMELDEN WAARD
Koers gehouden in onrustige tijden
Samenwerking Connect met ZonMw en de Hartstichting: subsidie voor regio’s
Maayke Sluman nieuwe voorzitter commissie kwaliteit
Podcast sportcardiologie in Nederland
Nieuwe jonge klaren enquête uitgevoerd
De NVVC congressen
Het succesvol implementeren van de indicatiestelling voor TAVI
Het NHRA congres was een groot succes
Opleveren document Zorg op Afstand
Afscheid van Marcel van der Linde als BBC voorzitter– Cyril Camaro nieuwe voorzitter
Gerrit Veen RGS lid van het jaar 2021
Hoge opkomst bij de wetenschappelijke bijeenkomsten
Praktijkdocument aandachtsgebied Hartfalen
Praktijkdocument aandachtsgebied Preventive Cardiology
Position Statement nieuwe doelgroepen hartrevalidatie
Veel nieuwe leden voor de werkgroepen
Inventarisatie oudere patiënten in de Europese richtlijnen
Uitreiking van de cardiologenpenning voor jonge klaren uit 2020
Landelijke Assistentendag Cardiologie
Er is weer keihard gewerkt!
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KERNGETALLEN NVVC 2021
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LIJST MET AFKORTINGEN
ACS
AF
BBC
CIED
CPH
CVOI
CZO
DCVA
EFO
ESC
GAIA
HF
ICD
IGJ
INOCA
JZOJP
LAC
LVAD

Acuut Coronair Syndroom
Atriumfibrilleren
Beroepsbelangen Commissie
Cardiac Implantable Electronic Device
Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie
CardioVasculair Onderwijs Instituut
College Zorg Opleidingen
Dutch CardioVascular Alliance
Elektrofysiologisch onderzoek
European Society of Cardiology
Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie
Hartfalen
Implanteerbare Cardioverter Defibrillator
Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd
Ischemia and No Obstructive Coronary Artery
Disease
Juiste Zorg Op De Juiste Plek
Landelijke Assistentendag Cardiologie
Left Ventricular Assist Device

MDO
NHJ
NHR
NHRA
NHV
PA
PCI
POB
SBHFL
SKMS
TAVI/THI
VS
W&I
WIC
ZE&GG
ZiN

Multidisciplinair Overleg
Netherlands Heart Journal
Nederlandse Hart Registratie
Nederlandse Hart Ritme Associatie (werkgroep
van de NVVC)
Nederlandse Hartfunctie Vereniging
Physician Assistant
Percutane Coronaire Interventie
Pijn Op de Borst
Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten
Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten
Transcatheter Aortic Valve Implantation
Verpleegkundig Specialist
Wetenschap & Innovatie
Werkgroep Interventie Cardiologie
Zorgevaluatie en Gepast Gebruik
Zorginstituut Nederland
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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
Dr. J.G. (Joan) Meeder, voorzitter NVVC
Raad van Toezicht
Drs. E.A. (Evelyn) de Vrey, voorzitter
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
Mw. M.W. (Moniek) Elsendoorn, beleidsadviseur
Beroepsbelangen
Drs. C. (Cyril) Camaro, voorzitter Beroepsbelangen Commissie
Dr. C.W. (Karin) Jansen, arts NP, senior beleidsadviseur
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, arts NP, senior beleidsadviseur
Connect
Dr. M.C.G. (Marcel) Daniëls, voorzitter Connect
Mw. A. (Annet) Makkink, projectleider

Werkgroepen en kamers
 Congrescommissie
 Consultancy
 Juniorkamer
 Kamer van Managers
 Kamer VS-PA
 Nederlandse Hart Ritme Associatie
 Projectgroep Zorg op Afstand
 Werkgroep ACS
 Werkgroep Cardiovasculaire Beeldvorming
 Werkgroep Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie
 Werkgroep Cardiologie en Sport
 Werkgroep Congenitale Cardiologie
 Werkgroep eHealth & AI
 Werkgroep Erfelijke Hartziekten
 Werkgroep Gender
 Werkgroep Geriatrische cardiologie
 Werkgroep Hartfalen
 Werkgroep Interventie Cardiologie
 Werkgroep MCS
 Werkgroep THI
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