
 

 
 

 

LANDELIJKE WERKGROEP TRANSPLANTATIE  

VERPLEEGKUNDE  (LWTV)  

 

 

In 2016 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 

Voorzitter  Louise Maasdam (tevens commissie PR & Social media) 

Secretaris  Ellen Bossenbroek  

Penningmeester Marion Wessels/Monique Mullens 

Bestuurslid  Marion Wessels (NTV) 

Bestuurslid   Coby Annema (commissie onderzoek) 

Bestuurslid  Glenda Bolt (commissie educatie) 

 

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.  

 

Reglement 

Dit jaar is het reglement aangepast. De aanpassingen zijn voorgelegd aan het NTV bestuur en de NTV 

heeft akkoord gegeven voor de aanpassingen. Tijdens de aanstaande algemene ledenvergadering van 

2017 wordt er gestemd onder de leden van de LWTV voor akkoord.  

 

Bestuur en commissies  

In 2016 is er een wijziging geweest in de bestuurssamenstelling. Monique Mullens heeft het penning-

meesterschap overgenomen van Marion Wessels. De termijn van Marion Wessels zal tijdens aan-

komend bootcongres verlopen en daarvoor hebben wij Coby Annema aangedragen als mogelijke 

opvolger van deze functie. Hierover zal nog gestemd moeten worden tijdens de algemene leden-

vergadering van de NTV op 9 maart 2017. Verder zal het bestuur op zoek gaan naar een opvolger van 

Coby Annema voor de functie ‘voorzitter commissie onderzoek’. Daarnaast zal komend jaar op zoek 

worden gegaan naar een nieuwe voorzitter van de LWTV, de termijn van Louise Maasdam zal in 2018 

verlopen. Tijdens aanstaande algemene ledenvergadering van de LWTV zal dit kenbaar gemaakt 

worden. 

De LWTV heeft eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering, gekoppeld aan het bootcongres. De 

overige vergaderingen zijn bestuursvergaderingen, waarbij het bestuur twee keer per jaar live 

vergadert. 

 

Binnen de LWTV bestaan de volgende commissies, te weten: 

1) PR & Social Media  

2) Onderzoek  

3) Educatie 

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

nemen. De commissie voorzitters leggen verantwoording af tijdens de algemene ledenvergadering.  

Taken en verantwoordelijkheden van de verschillende bestuursfuncties zijn schriftelijk vastgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Commissie PR & Social media 

Deze commissie heeft als doel ledenwerving, netwerken en PR voor evenementen verzorgen. De 

commissie is actief op Facebook (onder landelijke werkgroep transplantatie verpleegkunde). De 

website wordt up-to-date gehouden door Henri van Zandvoort en heeft een besloten deel voor leden. 

Daarnaast verzorgt hij samen met de redactie de nieuwsbrief die ook in 2016 meerdere malen 

verscheen. De commissie houdt zich bezig met de promotie en organisatie van LWTV evenementen. 

Deelnemers kunnen zich digitaal inschrijven voor evenementen, zoals o.a. het dagsymposium in 2017 

en themamiddagen.  

 

Commissie Onderzoek 

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

kundigen door middel van het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsprojecten. In 

2016 hebben 3 geaccrediteerde journal clubs plaatsgevonden. De commissie zet zich in om leden te 

ondersteunen bij het uitvoeren van onderzoek. De commissie houdt actuele onderzoeken van leden, 

maar ook andere relevante onderzoeken in de gaten en deelt dit met de leden. De commissie wil zich 

in de toekomst ook richten op onderzoeksprojecten tussen meerdere transplantatiecentra. Daarnaast 

speelde de commissie een rol bij het promoten van de innovatie kwaliteitsprijs die de NTV sinds begin 

2016 uitreikt tijdens het jaarlijkse bootcongres. In 2016 zijn er 3 aanvragen ingediend. 

 

Commissie educatie 

De commissie educatie houdt zich bezig met bijscholing voor transplantatieverpleegkundigen en 

patiëntenvoorlichting. Doel is het organiseren van themamiddagen en het dagsymposium voor alle 

verpleegkundige beroepsgroepen. In 2016 hebben 3 themamiddagen plaatsgevonden en is een start 

gemaakt met de organisatie van het dagsymposium in december 2017. 

 

Congressen en symposia 

 

Voor de achtste keer werd de 2-daagse workshop voor verpleegkundig specialisten georganiseerd in 

Garderen (gesponsord door Astellas). De workshop werd door 20 verpleegkundig specialisten en 

research verpleegkundigen bezocht.  

 

Accreditatie 

 

Accreditatie voor verpleegkundig specialisten (Accreditatiecommissie RSV) wordt per symposia/-

themamiddag aangevraagd. Voor de journal clubs is in 2016 een nieuwe aanvraag ingediend waarbij 

voor meerdere bijeenkomsten nu accreditatie is geregeld, en voor zowel RSV als het kwaliteitsregister. 

Per jaar dient dit nu opnieuw te gebeuren waar voorheen voor 3 jaar kon worden aangevraagd.   

 

Doelen 2017 

 

 Bestuursveranderingen plannen/voorbereiden. 

 Voorbereiden dagsymposium eind 2017. 

 Themamiddagen organiseren inclusief journalclub 

 Workshop verpleegkundig specialisten organiseren met aanvraag voor sponsoring van Astellas. 

 Ledenwerving. 

 Onderhouden van de website. 

 Werven nieuwe commissie –en bestuursleden 2017/2018. 


