
 

  

 

LANDELIJKE WERKGROEP TRANSPLANTATIE 

VERPLEEGKUNDE  (LWTV)  

 

 

In 2014 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 

Voorzitter  Louise Maasdam (tevens commissie PR & Social media) 

Secretaris  Ellen Bossenbroek 

Penningmeester Marion Wessels (NTV) 

Bestuurslid  Glenda Bolt (commissie educatie) 

Bestuurslid   Coby Annema (commissie onderzoek) 

 

Dit jaar is het reglement aangepast conform de andere secties van de LWTV.  

 

 

Bestuur en commissies.  

In 2014 is Marjo van Helden uit het bestuur getreden. In haar plaats is Glenda Bolt gekomen. Zij is 

tevens commissie voorzitter van de educatie. Marion Wessels neemt zitting in het bestuur van de 

NTV als vertegenwoordiging van de LWTV. De LWTV heeft besloten nog maar eenmaal per jaar een 

algemene ledenvergadering te houden (gekoppeld aan het bootcongres). De rest van het jaar zijn 

bestuursvergaderingen, de LWTV heeft drie maal vergaderd. De LWTV heeft drie commissies, te 

weten: 

1) PR & Social Media 

2) Onderzoek 

3) Educatie 

De commissie voorzitters zijn tevens bestuurslid LWTV. In de commissies dienen minimaal 3 leden 

zitting te nemen. 

 

Commissie PR & Social media 

Deze commissie heeft als doel ledenwerving en netwerken. Sinds 2011 zijn we actief op Facebook 

(onder landelijke werkgroep transplantatie verpleegkunde). De commissie onderhoudt de website; 

www.lwtv.nl. Deze website maakt het mogelijk om een forum te starten en kennis te delen op een 

besloten deel van de website.  

Daarnaast is er informatie te vinden over nieuwe ontwikkelingen en nieuwe publicaties binnen de 

LWTV, congressen, symposia en relevante links.  

De commissie houdt zich ook bezig met het organiseren van symposia. 

 

Commissie Onderzoek 

De commissie onderzoek wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de transplantatie-

verpleegkunde door middel van het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en kwaliteits-

projecten. In 2014 is 3 maal een journalclub georganiseerd, gekoppeld aan themamiddagen en het 

bootcongres. Daarnaast is een aantal maal beroep gedaan op de commissieleden voor advies over het 

opzet van verpleegkundig onderzoek en is een eerste start gemaakt met een gezamenlijk kwaliteits-

project  ten aanzien van medicatie-educatie. Er lopen dit jaar een negental onderzoeken waar de 

commissie bij betrokken is. 

 

Commissie educatie 

De commissie educatie houdt zich bezig met scholing voor transplantatieverpleegkundigen. Zij orga-

niseren themamiddagen voor verpleegkundigen. In 2014 hebben 2 themamiddag plaats gevonden, in 

februari (onderwerpen waren anonimiteit en ziekenhuishygiëne) en oktober (onderwerpen waren 

interculturele zorg en mindfulness). De commissie wil patiënteneducatie aanbieden waarvoor dit jaar 

de eerste folder is geschreven, Diabetes na transplantatie. Deze folder is goedgekeurd door de NTV 

en wordt gepubliceerd op de nieuwe website van de NTV. 

 

http://www.lwtv.nl/


 

  

Congressen en symposia 

Met steun van Astellas heeft de LWTV een 2-daagse workshop georganiseerd in Garderen.  

De workshop werd door 25 verpleegkundig specialisten bezocht. De volgende onderwerpen 

kwamen de eerste dag aan bod; adviseringsgesprekken, beoordelen X-thorax bij immuun gecom-

promitteerd patiënten, immunologie en transplantatie en tuchtrecht: verantwoordelijkheid profes-

sional en patiënt. De tweede dag werd scholing gegeven over diabetes na transplantatie en klinisch 

redeneren bij transplantatiepatiënten . 

 

De LWTV heeft in samenwerking met de NTV en de BTS het verpleegkundig symposium van het 

bootcongres 2015 ontwikkeld. 

 

Accreditatie 

Accreditatie voor het kwaliteitsregister voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten 

(Accreditatiecommissie RSV) wordt per symposia/themamiddag aangevraagd. 

 

Doelen 2015 

 Continuering van themamiddagen met aansluitend de journalclub 

 Workshop voor LWTV verpleegkundig specialisten 

 Ledenwerving 

 LWTV dagsymposium in december 2015 

 Onderhouden van de website 

 Continueren ondersteuning van verpleegkundigen bij onderzoek en kwaliteitsprojecten 

 Ontwikkelen patiënten informatie over zwangerschap na transplantatie 

 

 


