
 

 

 
JAARVERSLAG  
LANDELIJKE WERKGROEP TRANSPLANTATIE  
VERPLEEGKUNDE  (LWTV) 2020 
 

In 2020 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 

Voorzitter  Marjo van Helden 

Secretaris  Jose den Ouden 

Penningmeester   Monique Mullens  

Bestuurslid  Coby Annema (afgevaardigde voor NTV bestuur) 

Bestuurslid   Tally Norder (commissie onderwijs en onderzoek) 

 

Het doel van de landelijke Werkgroep Transplantatieverpleegkunde (LWTV) is: 

Het verenigen van verpleegkundigen die orgaantransplantatie en levende donatie bij volwassenen en kinderen 

als specialisme hebben, om te komen tot een verdere professionalisering van de transplantatieverpleegkunde 

en verbetering van de kwaliteit en continuïteit van de geboden zorg. 

 

Plannen voor 2020 

 

Zorgdragen voor een optimale samenstelling van het LWTV bestuur 

Organiseren van het dagsymposium in oktober 2020 

Organiseren van workshop voor verpleegkundig specialisten in juni 2020 

Ledenwerving 

Onderhouden van de website. 

 

Helaas is het niet gelukt om al onze plannen tot uitvoer te brengen. Eind 2019 hadden we al plannen gemaakt 

voor de workshop voor verpleegkundig specialisten. Corona gooide roet in het eten. Nadat we de workshop in 

juni moesten uitstellen naar december 2020 bleek ook dit niet haalbaar.  

Al vrij snel bleek dat ook het organiseren van een dagsymposium niet haalbaar was.  

 

Tijdens het bootcongres van 3-4 maart hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. 

Daarnaast heeft het bestuur vele malen telefonisch overleg gehad.  

 

Commissie social media. Vanwege het niet meer bij kunnen werken van de bestaande Facebookpagina van de 

LWTV zal een nieuwe pagina aangemaakt worden.  

 

Commissie onderwijs en onderzoek:  

Doelstelling: 

1. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en kennis van de bij de transplantaties betrokken 

verpleegkundigen, de verpleegkundig specialisten (VS’ers) en physician assistants (PA’ers) en daarmee 

de kwaliteit van de transplantatiezorg op een hoger niveau brengen.  

2. Verbeteren van de patiënteneducatie.  

Bereiken doelstelling door: 

▪ Het verzorgen van (bij)scholing voor verpleegkundigen, VS en PA werkzaam op het gebied van 

orgaantransplantatie.  



 

 

 

▪ Het informeren van collega’s over ontwikkelingen door het aanbieden van relevante literatuur. 

▪ Het zorgdragen voor een juiste informatieverstrekking aan orgaantransplantatiepatiënten door te zorgen 

voor adequate kennis onder de verpleegkundigen, VS’ers en PA’ers 

▪ Verzorgen informatiefolders of ander voorlichtingsmateriaal voor patiënten. 

Plannen voor 2021 

Voorjaar 2021: webinar COVID-19 transplantatiezorg voor LWTV leden. Onderwerpen zijn o.a. bespreken van 

patiëntencasus, lessons learned, ervaren en wenselijke ondersteuning. 

Organiseren van een workshop voor verpleegkundig specialisten, zomer/najaar  

Organiseren van een dagsymposium in het najaar 

 

  



 

 

 


