1

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord .................................................................................................... 2
Samenwerking ............................................................................................. 3
Toegankelijkheid van zorg ...................................................................... 5
Kwaliteit van cardiologische zorg ......................................................... 7
De cardioloog van (over)morgen ......................................................... 9
Kernactiviteiten thema’s ....................................................................... 11
Kernactiviteiten werkgroepen en kamers ....................................... 13
Kernactiviteiten bureau, bestuur, 4pulseBV ................................... 15
Lijst met afkortingen .............................................................................. 16
Dankwoord ................................................................................................ 17
Structuur van de NVVC ......................................................................... 18
Colofon ....................................................................................................... 18

1

VOORWOORD
Voor u ligt het jaarplan 2022 van de Nederlandse Vereniging voor
Cardiologie (NVVC). Dit jaarplan komt voor uit de NVVC
Beleidsvisie 2025. De doelen van deze beleidsvisie en dit jaarplan
betreffen: Toegankelijkheid van zorg, Kwaliteit van
cardiologische zorg en De cardioloog van (over)morgen.
Het behalen van de doelen uit het jaarplan kan niet zonder de inzet
van onze leden en de samenwerking met andere partijen.

We bouwen in 2022 samen met onze leden verder aan
toekomstbestendige zorg voor het hart. We hopen ook dat onze
samenwerkingspartners zich uitgenodigd voelen om samen op te
trekken om de doelen voor 2022 te behalen.
Het NVVC Bestuur

Kwaliteit van zorg is de kern voor ons als wetenschappelijke
vereniging. Daar komt het toegankelijk houden van de door ons
geleverde kwalitatief goede zorg voor alle inwoners in Nederland
bij. Voor beide doelen is het noodzakelijk dat de cardioloog goed
toegerust is om zijn/haar werk te kunnen doen. Er komt veel af op
de cardioloog van nu en (over)morgen. Er zijn zorgen over de
werkdruk waarbij de administratieve lasten blijven toenemen. Er is
grote zorg over de cardiologische arbeidsmarkt voor jonge
cardiologen. En de vraag hoe de cardiologische zorgvraag geleverd
kan blijven worden binnen het huidige hoofdlijnen akkoord houdt
velen bezig. Al deze zaken komen aan bod in het jaarplan 2022.
Een jaarplan is niet compleet zonder een overzicht van alle
kernactiviteiten, deze vindt u als laatste hoofdstukken van het
jaarplan. Zoals u ziet is er voldoende te doen het komende jaar.

(van

links naar rechts) Michelle Michels (bestuurslid), Jose Henriques
(bestuurslid), Joan Meeder (voorzitter), Rudolf de Boer (vicevoorzitter),
Clara van Ofwegen-Hanekamp (thesaurier)

NVVC Beleidsvisie 2025
Kwaliteitsbeleidsvisie 2025
Gearceerd = prioriteit
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SAMENWERKING
Het realiseren van de na te streven doelen 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 mag worden verwacht.

Met het programma ZorgEvaluatie & Goed Gebruik
(ZE&GG) en het Zorginstituut Nederland (ZiN) zal
samengewerkt worden aan het halen van de doelen m.b.t.
toegankelijkheid van cardiologische zorg.

De NVVC werkt op bestuurlijk niveau, op beleids- en bureau
niveau en vanuit de thema’s en werkgroepen samen met de
Federatie, de Hartstichting, de European Society of
Cardiology (ESC) en andere wetenschappelijke
verenigingen.
De Juniorkamer is actief betrokken bij De Jonge Specialist.
Op bestuurlijk niveau, binnen Connect, kwaliteit en binnen
een aantal werkgroepen wordt samengewerkt met de eerste
lijn, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
In 2022 zal speciale aandacht besteed worden aan het
intensiveren van de samenwerking op verschillende
organisatieniveaus binnen de Dutch Cardiovasculair
Alliance (DCVA), met Harteraad, met de Nederlandse
Hartregistratie (NHR) en het Cardiovasculair Onderwijs
Instituut (CVOI).
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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.
Doelmatige en zinnige zorg
 Meewerken aan het verkrijgen van betrouwbare
spiegelinformatie in het kader van Pijn op de borst als
onderdeel van de implementatie agenda van ZE&GG
(bestuur)
 Bijdragen aan programma Uitkomstgerichte Zorg van de
Federatie, mede ‘exploreren’ van mogelijkheden en volgen
van de ontwikkelingen rondom kwaliteitsregisters als
onderdeel van PDCA-cycli in samenwerking met NHR (CK,
bestuur)
 Via begeleidingsprojectgroep bijdragen aan
verbetersignalement ICD van ZiN met aandacht voor het in
kaart brengen en agenderen van praktijkvariatie (bestuur,
BBC, Connect, NHRA, CK)
















Bij goedkeuring door SKMS-implementatie van CVRMrichtlijn in samenwerking met NIV en NHG (multidisciplinaire projectgroep CVRM, bestuur, werkgroep CPH)
De TAVI- en SAVR-registratie optimaliseren en op basis van
de resultaten in gesprek blijven met ZiN over de TAVIindicatiestelling in samenwerking met NVT en NHR
(bestuur, Werkgroep THI, WIC, BBC)
Versterking bewijsvoering voor hartrevalidatie bij stabiele
angina pectoris en complexe hartrevalidatie (werkgroep
CPH, bestuur)
Definiëren van cardiologische palliatieve zorg en
voorbereidingsactiviteiten aangaande bekostiging
(projectgroep Palliatieve zorg, BBC)
In samenwerking met CVOI benoemen van de
economische aspecten bij iedere verplichte cursus voor
AIOS en bij nascholing voor cardiologen (Concilium)
Start projectgroep voor één cardiologische interventie voor
opstellen ‘menukaart’ met behandelopties en kosten (doel
is kostenbewustzijn vergroten bij cardiologen) (BBC)
Pilot inzetten m.b.t. bijstellen criteria ZiN bij toekennen
gebruik geneesmiddelen (bestuur)
Oprichten werkgroep Geneesmiddelen
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Optimaliseren van het behandelteam
 Agenderen bij overheid en politiek: noodzaak van
terugdringen tekort aan gespecialiseerd personeel
(bestuur)
 Agenderen van het tekort aan stageplaatsen bij NFU en
NVZ (bestuur, BBC)
Samenwerking en Juiste Zorg op Juiste Plek
 Verder werken aan het vaststellen van lokale en regionale
afspraken over welke zorg op welke plek binnen de
ziektebeelden acuut coronair syndroom (ACS), pijn op de
borst (POB), hartfalen (HF) en atriumfibrilleren (AF)
(Connect, CK)
 Afronden van implementatie van Zorgpad Pijn op de borst
in drie proefregio’s (Connect)
 Starten met implementatie van de Handreiking voor
screening en behandeloptimalisatie van atriumfibrilleren in
CUSTOM-AF regio’s (Connect)
 Leidraad transmurale samenwerking in de regio afronden
(Connect)
 De gemaakte afspraak over de bekostiging van
consulentschap cardiologie in de 1e lijn implementeren in
de cardiologische praktijken (Connect, BBC)
 Aanhaken van landelijke stakeholders en eerste ideeën
uitwisselen m.b.t. vergoedingssystematiek netwerkzorg en
zorg op afstand (Connect, BBC)






Handhaving van acute cardiologische (netwerk)zorg op
hoog niveau in context van her-organisatie Acute zorg
door overheid (bestuur)
Opzetten regionale netwerken sportcardiologie in 3 pilot
regio’s m.b.v. SKMS-project (werkgroep Cardiologie en sport)
Verkenning van 1,5e lijn zorg op het gebied van imaging
(Werkgroep Cardiovasculaire Beeldvorming)

Zorginnovatie
 Implementatie van de NVVC-procedure innovatie (W&I, bestuur)
In-en extern uitwerking vormgeven en draagvlak creëren
Eerste uitvraag afronden en NVVC-innovatieagenda inclusief
prioritering opstellen, en tenminste één project selecteren
(commissie W&I, werkgroepen, CK, BBC)
 Oplevering advies projectgroep Zorg op Afstand en
opstarten projectgroep voor implementatie ZOA
(projectgroep ZOA, werkgroep eHealth & AI en bestuur)
 Stimuleren dat twee zorgevaluatie onderzoeken vanuit de
NVVC Kennisagenda uitgevoerd worden i.o.m. DCVA en
ZE&GG (commissie W&I)
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KWALITEIT VAN CARDIOLOGISCHE ZORG
Inleiding
Kwaliteit van zorg is allesomvattend. Naast toegankelijkheid,
doelmatige en zinnige zorg, spelen ook veiligheid maar vooral
patiëntgerichtheid een grote rol. De primaire
verantwoordelijkheid voor kwaliteit van zorg ligt bij de
professional, maar niet alleen daar, en is van vele factoren
afhankelijk. De NVVC ziet het daarom als haar taak om op
onafhankelijke wijze de professional in de
kwaliteitsontwikkeling/verbetering te ondersteunen en
stimuleren in het leveren van zorg die aansluit bij de wensen
van de patiënt. De NVVC beschikt over verschillende
instrumenten die bijdragen aan de verbetering van kwaliteit
van zorg.
Aandacht voor de hele patiënt: de mens achter de patiënt
 Patiënten meer en eerder betrekken bij de ontwikkeling
(en implementatie) van kwaliteitsinstrumenten zoals (ESC)
richtlijnen (CK)
 De concepten Samen beslissen, Netwerkgeneeskunde en
Juiste Zorg Op de Juiste Plek inbedden in de opleiding tot
cardioloog (Concilium)
Richtlijnen
 Implementeren van uitkomsten uit project Visie op ESCrichtlijnen (CK, Concilium BBC, Connect, SKMS-project)










Pilotproject aanvragen bij SKMS voor door vertalen van
aanbevelingen vanuit twee ESC-richtlijnen in lijn met
uitkomsten project Visie ESC richtlijnen (CK)
Starten van SKMS-project NVVC Richtlijnenprogramma,
indien gehonoreerd door SKMS (CK)
Werken aan structurele financiering voor
richtlijnen/richtlijnonderhoud (CK, bestuur)
Formeren projectgroep t.b.v. endorsement ESC-richtlijn
Chronic Coronary Syndromes (2019) voor de Nederlandse
situatie met inachtneming van de recent opgestelde
richtlijnmodule diagnostiek Angina Pectoris in de 2e lijn (CK)
Opleveren advies over inzet vanuit de NVVC op patiënten
informatie (projectgroep Samen beslissen)
Implementatie van in 2021 herziene vragenlijsten voor de
kwaliteitsvisitaties en het Normendocument (CK)

Samenwerking en regionalisatie van zorg




Start maken met ontwikkeling van regionale transmurale
kwaliteitscyclus voor Connectregio’s met registratie
rondom AF en HF in samenwerking met NHR, op basis
van de mogelijkheden van de regio’s (Connect, CK)
Inventarisatie van mogelijkheden regionale herverdeling
van zorg of regionale zorgafspraken; WBMVontwikkelingen in planningsbesluiten monitoren en
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beïnvloeden (PCI, ICD, THI, ablaties) (bestuur, WIC, THI,
BBC, NHRA, werkgroep MCS)
Optimaal gebruik NHR
 Het gesprek voeren met NHR over de rollen voor NVVC en
NHR m.b.t. leren en verbeteren van zorgproces van de
vakgroep op basis van de NHR-registratie (CK, bestuur)
 Stimuleren van ontwikkeling van de infrastructuur voor
gebruik NHR-data t.b.v. zorgevaluatie onderzoek en
kwaliteitsvisitaties (bestuur)
 Registratiecommissies stimuleren om de hoeveelheid
(verplichte) variabelen beperkt te houden, focus op
variabelen met meeste impact op kwaliteit van zorg en
uitkomstmaten in samenwerking met NHR (bestuur,
werkgroepen)
 Bijdragen aan SKMS-project Complicatieregistratie,
inrichten projectgroep voor herzien formulier
Complicatieregistratie (2013) (CK)
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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 werkklimaat
 Samenwerken met Federatie en NHR aan het verminderen
van de registratielast en regelgeving, waarbij
verduurzamen van kwaliteitsregistraties centraal staat
(bestuur, CK, werkgroepen)
 Moderne vormen van patiëntcontact stimuleren en
evalueren. Rekening houdend met verschuiven van laagcomplexe zorg naar 1e of 1,5e lijn (implementatiegroep
Zorg op afstand)
 Inrichten regionaal opleiden en visiteren (Concilium)
 Samenwerking met aanpalende specialismen t.b.v.
vermindering van dubbelbezoeken (Werkgroep
Geriatrische cardiologie)
 Best practices van de werkvloer identificeren en delen met
de beroepsvereniging (Connect)






Jaarlijkse evaluatie van visitatiesystematiek Opleiding;
efficiëntieslag inzetten o.a. door pilot ‘Regionaal visiteren’
(Concilium)
Papieren visitaties t.b.v. witte lijst EFO-centra (NHRA)
Gesprek met CVOI over doelen in de NVVC-beleidsvisie
m.b.t. scholing en nascholing en aansluiting zoeken bij
landelijk e-learning platform van de Federatie (Concilium,
bestuur)

Duurzame inzetbaarheid
 Duiden vragenlijst en opvolgen van aanbevelingen uit de
inventarisatie van werkdruk/dienstbelasting, ter preventie
van burn-out en het verhogen van het werkplezier (bestuur,
projectgroep, CK)
 Completeren data Jonge klaren enquête 2021 en data
duiden (Juniorkamer)
 Verbeteren positie van jonge klaren op de arbeidsmarkt
(projectgroep Arbeidsmarkt en carrièreperspectief)
 Vroeg-signaleren van problemen in opleidingstraject die
kunnen leiden tot uitval, onderbreking van, of zij-uitstroom
uit de opleiding (Juniorkamer, Concilium)
 Eerste aanzet voor raamwerk voor opleiders ter
optimalisatie van de duurzame inzetbaarheid van de AIOS
(Juniorkamer, Concilium)
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Monitoring in- en uitstroom van AIOS en
belangenbehartiging t.a.v. van hun arbeidsmarktpositie
(projectgroep Arbeidsmarkt en carrièreperspectief)
Opvolgen van aanbevelingen subcommissie Fellowships
(bestuur)
Advies afronden werkgroep Opleiding
interventiecardiologen en werkgelegenheid (WIC)
Behoefteraming voor cardiologen aanscherpen (Concilium,
Behoefteraming)
Behoefteraming voor EFO-logen opstellen (NHRA)
Meedenken over en ondersteunen in lobby gedwongen
overstap van vrij beroep naar dienstverband (BBC, bestuur)

Maatschappelijke gezondheidsthema's
 Ambassadeurs aanstellen voor, communiceren over en
stimuleren van een gezonde leefstijl, (mee)werken aan
campagnes, zoals anti-rookbeleid en beweging (werkgroep
CPH, bestuur, past-president)
 Versterken samenwerking met Taskforce QRS voor
ondersteunen van reanimatieonderwijs (bestuur, pastpresident)

Leiderschap in een veranderend zorglandschap







Stimuleren van (na)scholing voor cardiologen en AIOS in
leiderschap en zorgmanagement en ontwikkelen van
vaardigheden voor netwerkzorg in samenwerking met
CVOI (Concilium)
Webinar leadership in lijn met DCVA-leadership
programma opzetten (bestuur, 4pulseBV)
Samenwerken met (mede)behandelaars, zoals VS en PA bij
bieden van juiste zorg op de juiste plek (bestuur)
Projectgroep taakherschikking laten afronden en opheffen
(bestuur)
Aandacht schenken aan ‘cardioloog van overmorgen’
tijdens de NVVC-congressen (bestuur)
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KERNACTIVITEITEN THEMA’S
Kwaliteit
 Uitvoeren van kwaliteitsvisitaties, waarbij het streven is
deze fysiek uit te voeren
 Onderhoud en controle van witte lijsten
 Coördinatie van het richtlijnenprogramma
 Onderhoud van kwaliteitsregisters voor
interventiecardiologie en elektrofysiologie
 Coördinerende rol bij de ontwikkeling van
zorgindicatoren
 Coördinerende rol bij de ontwikkeling van keuzehulpen
en patiënteninformatie
 Coördinerende rol bij inbedding van de NHR in de
kwaliteitcyclus van de NVVC
 Adviserende rol binnen NVVC procedures en projecten
 Beoordeling accreditatie nascholingen
 Aansluiten bij de activiteiten van de Raad Kwaliteit van de
Federatie
Opleiding
 Implementatie van het nieuwe landelijke opleidingsplan
 Plannen van opleidingsvisitaties en leveren van visiteurs en
voorbereiden op regionaal visiteren
 Verbeteren en uitbreiden NVVC website m.b.t. opleiding
 Advisering m.b.t. verdeling van de instroom richting
stichting Bols





Standaard activiteiten rondom het ESC-examen en
evaluatie scores afgelopen jaren
Klankbordgroep voor voorstellen aanpassingen portfolio
opleiding (Vrest)
Aansluiten bij de activiteiten van de Raad Opleiding van de
Federatie

Beroepsbelangen
 DBC zorgproducten/zorgactiviteiten/ tarieven met NZa,
incl. afstemming rond (kosteneffectiviteit) verzekerde zorg
met Zorginstituut Nederland
 Normtijden van zorgproducten /zorgactiviteiten met
LOGEX (i.s.m. NHRA en WIC)
 Diagnose- en verrichtingenthesaurus met DHD
 Verder bepleiten bij NZa van ingediende DBCwijzigingsverzoeken ((mitralis)klepreparatie device,
palliatieve zorg). Indienen van nieuwe DBCwijzigingsverzoeken (o.a. hartklepdevices)
 Beantwoorden van vragen van NVVC leden (bbc@nvvc.nl)
 Informeren NVVC leden via BBC-nieuwsbrief, netwerk en
congres
 Workshops en symposia met CK, Connect, Kamer
Managers, CVOI (cursus leiderschap, financiering)
 Aansluiten bij de activiteiten van de Raad
Beroepsbelangen van de Federatie
11

Wetenschap en Innovatie
 Kennisagenda NVVC voor onderzoeksvragen uit de
dagelijkse praktijk, inclusief aanvragen SKMS-project
herzien Kennisagenda in 2023
 Steunbrieven voor zorgevaluatie en innovatieonderzoek
schrijven in overleg met werkgroepen
 Overzicht en coördinatie NVVC-procedure innovatie
 Informatiebulletin over W&I beleid van NVVC 4 x per jaar
in Netherlands Heart Journal
 Aansluiten bij de activiteiten van de Raad W&I van de
Federatie

Connect
Ten uitvoer brengen van het programmaplan NVVC Connect
2020-2025 via de drie lijnen regionaal, landelijk en innovatie
 Stimuleren en faciliteren van regionale samenwerking in
een PDCA-cyclus op de ziektebeelden ACS/POB, HF en AF
(via CUSTOM-AF in DCVA verband), waarbij toegewerkt
wordt in 2025 naar een landelijke dekking van
samenwerkende regio’s
 Faciliteren van het delen van kennis tussen regio’s door
Connected bijeenkomsten en toolkits, handreikingen en
leidraden
 Op landelijk niveau doordenken over en lobby voeren
m.b.t. overkoepelende knelpunten, zoals financiering van
netwerkgeneeskunde, Connect-indicatoren
 Innovatieve projecten via het Connect netwerk
implementeren op de werkvloer o.a. de proefimplementatie
in 3 regio’s van leidraad zorgproces Pijn op de Borst
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KERNACTIVITEITEN WERKGROEPEN EN KAMERS
Algemeen
 Adviseren vanuit expertise bij landelijke vraagstukken
(bijvoorbeeld over behandeling)
 Onderlinge intervisie/werkgroep vergaderingen
 Samenwerking met andere werkgroepen en commissies
Verzorgen of bijdragen aan (na)scholing, zoals:
 CVOI webinars/scholingen (meerdere werkgroepen)
 NVVC-congressen (meerdere werkgroepen)
 NHRA-congres (NHRA)
 Landelijke Assistentendag Cardiologie, LAC (Juniorkamer)
 EuroPCR (WIC)
 DRES (WIC)
 ACS-symposium (Werkgroep ACS)
 Regionale refereeravonden m.b.t. leidraad INOCA
(werkgroep Gender)
 E-learning voor huisartsen m.b.t. leidraad INOCA
(werkgroep Gender)
 Verbeteren opleiding cardiologie/stage cardio-geriatrie
(werkgroep Geriatrische cardiologie)
 Hartrevalidatiecongres (werkgroep CPH)
 Voorjaarsvergadering (werkgroep Hartfalen)
 Nationale Hartfalendag (werkgroep Hartfalen)
 Nascholing AIOS-cardiologie BOC en CVOI cursusdagen
(werkgroep Hartfalen)

Bijdragen aan richtlijnen, zoals:
 Advies document INOCA (werkgroep ACS)
 Advies document SCAD (werkgroep ACS)
 Ondersteuning opzet NHG standaard ACS (werkgroep ACS)
 Addendum ESC Guidelines Sportscardiology (werkgroep
Cardiologie en sport)
 Consensus Document Korte termijn MCS (werkgroep MCS)
 End of Life Protocol LVAD therapie (werkgroep MCS)
 Herziening richtlijnen hartrevalidatie (werkgroep CPH)
 Implementatie nieuwe ESC-richtlijn hartfalen 2021
(werkgroep Hartfalen)
 Updaten indicatiedocument Mitral Repair (werkgroep THI)
Stimuleren onderzoek, bijdragen aan kennisagenda
 Realisatie Endocor (wetenschappelijk onderzoek
endocarditis) (werkgroep Cardiovasculaire beeldvorming)
 Onderzoeksvragen formuleren op het gebied geriatrische
cardiologie (werkgroep Geriatrische cardiologie)
 Uitrollen "ProFit studie" (werkgroep CPH)
 Wetenschappelijk artikel schrijven jonge klaren enqûete
(juniorkamer)
 Resultaten Lange Termijn LVAD therapie Nederland
(werkgroep MCS)
 Beoordeling nieuwe THI devices voor vergoede zorg of
veelbelovende zorg (werkgroep THI)
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Bijdrage aan kennisagenda VKGN (werkgroep
Cardiogenetica)
Bijdragen aan implementatietrajecten en kennisagenda
(werkgroep Hartfalen)

Binnen de NHR meewerken aan kwaliteitsregistraties
 NHR ACS-registratie (werkgroep ACS)
 Heroverwegen implementatie kwaliteitsdata in NHR voor
LVAD therapie (werkgroep MCS)
 Indicatorenset hartfalen (werkgroep Hartfalen)
 Inrichten infrastructuur binnen NHR voor inventarisatie
complicaties rondom ablaties in het kader van
planningsbesluit WBMV (NHRA)
 Monitoring Indicatiestelling TAVI i.s.m. NHR (werkgroep
THI)
Meewerken aan externe projecten
 Deelname landelijk antistolling kennisplatform (werkgroep
ACS)
 Partner van European Association Cardiovascular Imaging
(werkgroep Cardiovasculaire beeldvorming)
 Deltaplan hartfalen (werkgroep Hartfalen)

Fellowships/aandachtsgebieden
 Fellowship Sportcardiologie (werkgroep Cardiologie en
sport)
 Implementatie Fellowship Imaging (werkgroep
Cardiovasculaire beeldvorming)
 Fellowship preventieve cardiologie vormgeven (werkgroep
CPH)
 Behoefte onderzoeken fellowship Geriatrische cardiologie
(werkgroep Geriatrische cardiologie)
 Fellowship hartfalen (werkgroep Hartfalen)
Communicatie
 Vergroten verbinding met achterban (Juniorkamer)
 Opzetten interactieve website sportcardiologie Nederland
(werkgroep Cardiologie en sport)
 Bijhouden website (werkgroep eHealth en AI)
 Werken aan PR (binnen en buiten de NVVC) (werkgroep
CPH)
 Korte infofilmpjes voor patiënten over hart- en vaatziekten
bij vrouwen (werkgroep Gender)
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KERNACTIVITEITEN BUREAU, BESTUUR, 4PULSEBV
Bureau NVVC
 Borgen duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In 2022
het ‘nieuwe werken’ op kantoor/thuis inregelen
 Faciliteren van het bestuur, de commissies en thema’s,
programma Connect, kamers en werkgroepen
 Advisering op thema´s kwaliteit, beroepsbelangen, opleiding
W&I, Connect
 Afstemming en contact met samenwerkingspartners
 Administratie en coördinatie van richtlijnen,
kwaliteitsvisitaties en opleidingsvisitaties, (her)registraties,
SKMS-projecten en vragen vanuit externe stakeholders
 Communicatie, nieuwsbrieven, websites, NVVC-netwerk,
perscoördinatie en social media. In 2022 verbetering van
website & NVVC netwerk
 Verenigingsmanagement, o.a. NVVC Voor- en
Najaarscongressen, jaarplan en jaarverslag,
gemandateerden NVVC werven en administreren
 Accreditatie van nascholingsactiviteiten (GAIA)
 Administratie en coördinatie interventiecardiologen,
klinisch elektrofysiologen en intensivisten
 Financiën en ledenadministratie
 Coördineren NVVC Consultancy
 Beheren 4pulseBV (o.a. financiële, contractuele, juridische
en vennootschapsbelasting verplichtingen

Bestuur
 Toezien op vitaliteit vereniging en financiën
 Toezien op voortgang van Beleidsvisie 2025 en jaarplannen
 Toezien op 4pulse en uitvoering van NVVC Consultancy
 Belangenbehartiging en afstemming met stakeholders,
samenwerkingspartners en sponsoren
 Communicatie en media
 Accorderen van kwaliteitsdocumenten
 Standpuntbepaling
4pulseBV
 Congressen: Organisatie NVVC Voor- en najaarscongres,
NHRA-congres en Landelijke Assistentendag
 NVVC Consultancy:
o Geven van specialistisch advies over cardiologische
vraagstukken aan vakgroepen en maatschappen
o Coaching en begeleiding van cardiologen en
vakgroepen/maatschappen
 Webinars: Opzetten webinars op basis van actuele thema’s
in samenwerking met cardiologen en industriele partijen
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LIJST MET AFKORTINGEN
ACS
AF
AI
AIOS
BBC
CK
CPH
CVOI
CVRM
DBC
DHD
DCVA
DRES
EFO
ESC
Federatie
HF
ICD
INOCA
GAIA
LAC
LTA
LVAD

Acuut Coronair Syndroom
Atriumfibrilleren
Artificial Intelligence
Arts(en) in opleiding tot specialist
Beroepsbelangen commissie
Commissie kwaliteit
Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie
CardioVasculair Onderwijs Instituut
CardioVasculair RisicoManagement
Diagnose-Behandel Combinatie
Dutch Hospital Data
Dutch CardioVascular Alliance
Dutch Revascularization & Electrophysiology
Summit
Elektrofysiologisch onderzoek
European Society of Cardiology
Federatie Medisch Specialisten
Hartfalen
Implanteerbare Cardioverter Defibrillator
Ischemia and No Obstructive Coronary Artery
Disease
Gemeenschappelijke Accreditatie Internet
Applicatie
Landelijke Assistentendag Cardiologie
Landelijke Transmurale Afspraak
Left Ventricular Assist Device

MCS
NFU
NHG
NHR
NHRA
NIV
NVVC
NVT
NVZ
NZa
PA
PCI
PDCA
POB
SAVR
SCAD
SKMS
TAVI / THI
VS
WBMV
WIC
W&I
ZE&GG
ZiN
ZOA

Mechanical Circulatory Support
Nederlandse Federatie van Universitair
Medische Centra
Nederlands Huisartsen Genootschap
Nederlandse Hart Registratie
Nederlandse Hart Ritme Associatie
(werkgroep van de NVVC)
Nederlandse Internisten Vereniging
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Nederlandse Zorgautoriteit
Physician Assistent
Percutane Coronaire Interventie
Plan Do Check Act
Pijn Op de Borst
Surgical Aortic Valve Replacement
Spontaneous Coronary Artery Dissection
Stichting Kwaliteitsgelden Medisch
Specialisten
Transcatheter Aortic Valve Implantation
Verpleegkundig Specialist
Wet Bijzondere Medische Verrichtingen
Werkgroep Interventie Cardiologie
Wetenschap & Innovatie
Zorgevaluatie en Gepast Gebruik
Zorginstituut Nederland
Zorg op Afstand
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DANKWOORD
Dit jaarplan is tot stand gekomen met medewerking van de
commissies, werkgroepen en kamers. Bij deze willen wij alle
commissies, werkgroepen en kamers bedanken voor hun
waardevolle bijdrage.
Vereniging
Dr. J.G. (Joan) Meeder, voorzitter NVVC
NVVC-bureau
Dr. W. (Wia) Timmerman, directeur NVVC
Drs. I. (Inge) Poorthuis, directeur a.i
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, lid BBC-bestuur
Dr. S. (Sabrina) Sluiter, senior beleidsadviseur a.i.
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,
MSc. I. (Ingrid) van der Gun, voormalig programmamanager
Connect
4pulseBV
Dr. W. (Wia) Timmerman, algemeen directeur 4pulseBV
Drs. I. (Inge) Poorthuis, algemeen directeur a.i
Werkgroepen en kamers
 Congrescommissie
 Juniorkamer
 Kamer van Managers
 Kamer VS-PA
 Nederlandse Hart Ritme Associatie
 Werkgroep Cardiogenetica
 Werkgroep Cardiologie en Sport
 Werkgroep Cardiovasculaire Beeldvorming
 Werkgroep Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie
 Werkgroep Congenitale Cardiologie
 Werkgroep Gender
 Werkgroep Geriatrische cardiologie
 Werkgroep Hartfalen
 Werkgroep Interventie Cardiologie
 Werkgroep Intensieve Cardiologische Zorg
 Werkgroep MCS
 Werkgroep THI
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