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Algemene Ledenvergadering NVSHV 

27 november 2018 

Aanwezig: Sandra Willemsen, Chantal Senger, Ria Boel, Artze Prins (vz), Geoffrey Brouwer (notulist), 

Cora Hoffman, Thijs van Oyen, Annette Nyessen, Jennica de Koning, Frans de Voeght, Janitcia van 

Harn- Meiland en Jos De Rijcke. 

Afwezig met bericht: Ed Slange Sivera Berben 

1. Vaststellen Agenda 

 

2. Mededelingen 

De bestuursleden Ed Slangen en Sivera Berben zijn door omstandigheden niet aanwezig 

tijdens de Algemene Leden Vergadering. 

 

3. Notulen 30 november 2017 

De European Society of Emergency Medicine (EUSEN) groeit verder door. EUSEN maakte een 

overzicht van het Europees profiel van de SEH-verpleegkundige. Ook organiseerde EUSEN de 

afgelopen jaren samen met de European Society of Emergency Medicine een dagprogramma 

voor en door verpleegkundigen tijdens het EUSEM congres. In mei 2019 staat het eerst 

tweedaagse Europese verpleegkundig congres gepland in Brussel. Op de website van EUSEN 

staan de thema’s en het programma aangegeven. De NVSHV uit NL Nederland is een van de 

verenigingen die actief is in het bestuur en werkgroepen van de EUSEN. De NVSHV was mede 

initiatiefnemer van EUSEN. 

 

Vanuit stichting Venticare organiseren van een congres acute zorgketen samen met andere 

beroepsverenigingen in de acute zorg. In 2019 is het de bedoeling dat er een gezamenlijk 

congres georganiseerd wordt met andere beroepsverenigingen in de acute zorg 

(Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen, Medium care, V&VN Intensive 

Care Verpleegkundigen en NVSHV). Dit zal een kleinschalig congres zijn met een deelname 

tot ongeveer 150 deelnemers. Het congres zal in teken staan van ‘keten denken’. Het plan 

voor het gezamenlijk congres zal in de loop van 2019 verder inhoudelijk uitgewerkt worden 

met een business case, waarna haalbaarheid (logistiek en financieel) vastgesteld zal worden. 

 

4. Aanstellen en aftreden bestuursleden 

In de notulen 2017 staat dat Sivera Berben aftreedt als bestuurslid met ingang van januari 

2019. Sivera heeft aangegeven dat ze nog een jaar doorgaat om een aantal dossiers af te 

ronden, waaronder de sectorale standaard traineeship BMH. Aanwezigen zijn hier content 

mee. 

Chantal Senger heeft de afgelopen maanden als aspirant bestuurslid gefunctioneerd in het 

bestuur. Met unanieme stem wordt Chantal Senger in de jaarvergadering gekozen tot vast 

bestuurslid van de NVSHV. 
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5. Financiën NVSHV 

De financiën van 2017 zijn goedgekeurd door een accountant en de twee aangewezen 

NVSHV leden als kascontrollers; Frank Jaspers, bedrijfsmanager Zorgkernen Amphia ZH en 

Jos de Rijcke, operationeel manager SEH, ZorgSaam). 

Het financieel beeld laat zien dat de inkomsten van de vereniging langzaam groeien. De 

belangrijkste inkomstenbronnen zijn de contributiegelden, positieve baten van het jaarlijkse 

NVSHV-congres en de advertentie-inkomsten op de website. De belangrijkste uitgave is het 

de financiële bijdrage aan de ontwikkeling en versturing van het Venticare magazine voor de 

NVSHV-leden. De begroting van 2018 is gepresenteerd en toegelicht. De aanwezige leden 

keuren de begroting 2018 goed. 

 

6. Psychosociale arbeidsbelasting onderzoek op de SEH 

Het onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting loopt nu anderhalf jaar. Leidinggevenden 

en betrokken SEH verpleegkundigen van 19 deelnemende ziekenhuizen bij het initiële 

onderzoek zijn een aantal keer bij elkaar geweest. Er is tijdens deze bijeenkomsten gekeken 

naar best practices in het land. Alle hoofden hebben onderling besproken hoe het gaat met 

de werkdruk en wat ontwikkelingen zijn in hun eigen ziekenhuis en in het land.  In ieder geval 

wordt duidelijk dat ervaren drukte en arbeidsbelasting fluïde begrippen zijn. Thema’s die 

actueel groen scoren kunnen over een half jaar weer rood zijn en andersom. Wat opvalt in 

najaar 2018  is de terugloop in ‘bevlogenheid’ van de SEH-medewerkers.  

Het IZZ heeft aan de deelnemende instellingen een coaching traject aangeboden. Coaching 

trajecten zijn vooral bedoeld om problemen op de werkvloer en binnen de instelling 

bespreekbaar te maken en van daaruit te zoeken naar oplossingen. Na een jaar wordt er 

vervolgens opnieuw bekeken hoe het er voor staat met de betreffende SEH-afdeling.              

De NVSHV heeft zijn zorgen geuit over de tijdsplanning van de evaluaties. In de tijdsplanning 

is naar mening van de vereniging onvoldoende rekening gehouden met een aantal variabelen 

(zoals de periode van het jaar waarin de enquête wordt gehouden) die een andere uitkomst 

van het onderzoek kunnen genereren. Het is daarmee de vraag of de evaluatie vergelijkbare 

gegevens oplevert ten opzichte van de initiële meting, of dat appels met peren vergeleken 

worden.  

 

Verder blijkt er landelijk onduidelijkheid te zijn over de normering /verhouding tussen het 

aantal SEH-patiënten versus het aantal verpleegkundigen per dienst op de SEH. Daar is vanuit 

de managers wel behoefte aan. Dit is ook besproken op het managementcongres 2018. Er 

ontbreekt een valide en betrouwbaar meetinstrument om drukte objectief te meten in de 

context van de Nederlandse SEH. De Neddocs is wel een meetinstrument dat kijkt naar input-

through put-output op de SEH, maar dat meetinstrument sluit niet altijd aan op de behoefte 

vanuit de SEH’s. Ook is de Neddocs nog niet gevalideerd voor verschillende soorten SEH’s in 

NL. Een werkgroep (samengesteld uit managers SEH) heeft anderhalf jaar geleden ook 

gekeken naar een meetinstrument om drukte te meten op de SEH. In een aantal 

ziekenhuizen liepen in 2017 namelijk pilotstudies om drukte te meten. De status van de 

voortgang voor een meetinstrument om drukte in kaart te brengen op de SEH wordt 

opgevraagd door de NVSHV (bij Sivera Berben en Christien vd Linden). 
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7. Landelijke standaard voor traineeship Bachelor Medisch Hulpverlener op de SEH 

De Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) medewerker is theoretisch goed opgeleid en zeker 

goed onderlegt. BMH medewerkers missen echter praktijkervaring (vlieguren). Op diverse 

plaatsen in het land worden BMH-ers al ingezet op de SEH. Iedere organisatie hanteert 

hiervoor eigen inwerkschema’s. Tegelijkertijd is er krapte op de arbeidsmarkt en naar 

verwachting zullen meer SEH’s BMH-ers gaan aannemen voor het werk op de SEH. Ook 

afgestudeerde BMH-ers grijpen deze kansen aan. De NVSHV heeft samen met de 

Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch hulpverlener (NVBMH) een werkgroep 

opgericht, waar ook SEH artsen bij aansluiten,  om een landelijke eenduidig standaard op te 

stellen voor traineeship van BMH-ers op de SEH. Ook zal er een plan ontwikkeld moeten 

worden voor evaluatie van de standaard. In de loop van 2019 zal de landelijke sectorale 

standaard ontwikkeld zijn en klaar voor gebruik in de SEH-praktijk. 

 

8. Aandachtsgebieden vanuit het bestuur NVSHV 

Samenwerking NVSHA 

Bestuursleden van de NVSHV overleggen een aantal malen met jaar met bestuursleden van 

de NVSHA om te verkennen waar we krachten kunnen bundelen en hoe we elkaar kunnen 

versterken. Recent, oktober 2018, was er weer overleg met de NVSHA. Op agenda stond o.a. 

onderwerpen als ontwikkeling van gezamenlijke SEH-protocollen en de handreiking 

taakherschikking. Beide verenigingen zijn voornemens om een gezamenlijk congres te 

organiseren mogelijk in 2020. In 2019 zullen we daar verdere verkenningen voor uitvoeren. 

Ook trekken de beroepsverenigingen samen op in het probleem van overcrowding op de 

SEH. Dit betekent dat we elkaar informeren over initiatieven en waar nodig gezamenlijk de 

pers opzoeken. Daarnaast ligt er een initiatief om bij uitbraak van griep ook gezamenlijke 

(NVSHA en NVSHV) te reageren met een tekst richting de pers, mocht de griep echt toeslaan 

zoals in 2017.  

 

ALSG en STNN 

De gecertificeerde TNCC en ENPC opleidingen vanuit de Emergency Nurses Association (ENA) 

zijn belegt bij de Stichting Trauma Nursing Nederland (STNN). Deze stichting heeft de 

uitvoering van de training ondergebracht bij het opleidingscentrum van de Advanced Life 

Suppert Group (ALSG).  Door een combinatie van factoren heeft de STNN afgelopen jaren 

verlies gedraaid. Samen met de ALSG is een plan gemaakt op de TNCC en ENPC 

gecertificeerde trainingen van de stichting STNN weer financieel gezond te maken. Hiervoor 

is een pakket aan maatregelen getroffen, wat tijdens de ALV is toegelicht.  

Als gevolg van deze maatregelen trekken de TNCC en ENPC nu weer aan voor wat betreft het 

aantal scholingen dat wordt afgenomen, ook is het kosten-baten plaatje nu toenemend 

positief. De verwachting is dat STNN het boekjaar 2019 zal afsluiten met een positief saldo. 

Er wordt op dit moment ook veel beter naar de klant geluisterd en trainingen worden ook in 

company aangeboden. De licentie van de  ENPC en TNCC via de ENA zal in 2019 belegd 

worden bij de beroepsverengingen van de NVSHV en niet meer bij de ALSG zoals tot 

voorkort. Dit is in lijn met de licentie van de ATLS die bij de medisch specialisten ligt en niet 

bij de ALSG. 
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9. NVSHV Managementcommissie 

Er is een nieuwe NVSHV-management commissie geformeerd waarbij een aantal nieuwe 

leden zijn toegetreden (Van Laurentius ZH, VUMC, RodeKruis ZH, Tjongerschans ZH, Alrijne 

ZH, MST en Amstelland ZH). Ada Bosma zal het voorzitterschap overnemen van Cora 

Hoffman. Eén van de opdrachten van de managementcommissie zal worden een 

meetinstrument voor drukte op de SEH te ontwikkelen (zie punt 6). Maar ook het 

organiseren van het managementcongres in 2019 behoort tot de taken van de NVSHV 

managementcommissie.  

 

10. Ledenwerving NVSHV 

De NVSHV probeert actief leden te behouden en nieuwe leden te werven. Om goed te weten 

wat er bij de leden leeft wordt er op het NVSHV-congres 2018 ook een workshop door de 

beroepsvereniging zelf georganiseerd. De NVSHV en haar bestuur wil meer en beter naar de 

leden luisteren en met de leden actief in gesprek gaan. Ook wil de vereniging de leden 

uitnodigen haar vragen of knelpunten te melden. De communicatie met de leden willen we 

daarnaast  onderhouden door sociale media te gebruiken. 

 

Een idee om lidmaatschap van de vereniging aantrekkelijk te maken voor nieuwe leden is om 

een soort tussenjaar te organiseren voor pas gediplomeerde SEH-verpleegkundigen. De pas 

gediplomeerde SEH verpleegkundigen betalen in dit zogenaamde tussenjaar een 

gereduceerd tarief. Op dit moment bestaat er al een studentlidmaatschap van 25 euro. SEH-

managers kunnen dit aan hun SEH-studenten cadeau doen. Dit is niet bij iedere SEH-manager 

bekend. Tijdens de ALV wordt het voorstel gedaan om dit weer opnieuw te communiceren 

richting managers SEH. 

 

11. Samenwerking V&VN 

Een eventuele samenwerking met de V&VN is al 10 jaar in het vizier. Het NVSHV bestuur is 

niet unaniem niet voor of niet tegen het fuseren met V&VN, want er zijn zowel voor- als 

nadelen hieraan. Eerdere ledenraadplegingen gaven geen dominante voorkeur voor 

aansluiting bij V&VN.  Bedreigingen die vooral worden gezien zijn: de NVSHV-leden zijn bang 

voor verlies aan leden (in verband met opnieuw uit- en inschrijven bij de beroepsvereniging), 

mindere zichtbaarheid van de eigen professie SEH-verpleegkunde (zoals bijvoorbeeld ook bij 

V&VN IC verpleegkundigen), reductie van inkomsten (door de constructie van een algemeen 

lidmaatschap V&VN en een extra contributie voor lidmaatschap van de NVSHV), etc. Als alle 

veranderingen zijn doorgevoerd m.b.t. de beroepsprofielen verpleegkundigen en 

verzorgende 2020 is het wellicht een moment om opnieuw met de V&VN weer in overleg te 

gaan.  

 

12. Communicatie / informatieverstrekking 

De NVSHV gaat zich meer profileren, en dus bezig houden, op sociale media. Denk hierbij 

niet alleen aan Twitter, maar ook aan LinkedIn. Momenteel verkent het bestuur hoe de 

vereniging hier verder vorm aan kan geven. Verbeteringen die we daarbij door moeten 

voeren is dat de website beter vindbaar moet worden, bijv. door Google zoekfunctie.  

Website inhoudelijk: complimenten aan Hans van Wil voor de prettige samenwerking en de 

inhoudelijke bijdrage. 
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13. Rondvraag 

Wordt geen gebruik van gemaakt. 

 


