Jaarverslag LANDELIJKE WERKGROEP TRANSPLANTATIE
VERPLEEGKUNDE (LWTV) 2019
In 2019 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter
Marjo van Helden
Secretaris
José den Ouden
Penningmeester Monique Mullens
Bestuurslid
Wendy Heijkens (commissie P&R en social media)
Bestuurslid
Coby Annema (NTV en commissie onderzoek)
Bestuurslid
Tally Norder (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.
Bestuur en commissies
In 2019 is het bestuur nog 1 keer in persoon bijeen geweest in de bovengenoemde samenstelling.
Commissie PR & Social media
Deze commissie heeft als doel ledenwerving, netwerken en PR voor evenementen te verzorgen. De commissie is
actief op Facebook (onder landelijke werkgroep transplantatie verpleegkunde).
In oktober hebben we afscheid genomen van Henri van Zandvoort. Hij heeft jarenlang de website up-to-date
gehouden. Inmiddels is deze taak overgenomen door de medewerkers van bureau Gijtenbeek.
Commissie Onderzoek
De commissie onderzoek wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de transplantatieverpleegkundigen
door middel van het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsprojecten. 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.
Commissie educatie
De commissie educatie en patiëntenzorg houdt zich bezig met bijscholing voor transplantatieverpleegkundigen
en patiëntenvoorlichting. Doel is het verbeteren van kennis van de verschillende verpleegkundige
beroepsgroepen door het organiseren van het dagsymposium.
Op 9 oktober zijn we bijeen gekomen in het Beatrixgebouw in Utrecht. Onder leiding van Tally Norder hebben
Piet vd Weide uit Nijmegen, Jeannet Bisschop en Maaike Swijnenburg uit Leiden en Carla Schrauwers uit
Amsterdam (VU) en Tessa de Jong uit Amsterdam (AMC) dit programma mogelijk gemaakt. Dit alles werd
ondersteund door Monique Mullens en Wendy Heijkens.
Uit de enquête bleken er overwegend positieve reacties.
De commissies Educatie en Onderzoek worden samengevoegd onder de noemer O&O (onderwijs en onderzoek).
Omdat er vanwege het afschaffen van de themamiddag nog slechts 1x per jaar een journalclub georganiseerd zal
worden, zullen de taken binnen de commissie onderzoek afnemen. Daarbij heeft Coby Annema aangegeven te
willen stoppen met de commissie onderzoek.
Tally Norder zal de leiding van O&O op zich nemen. Deze commissie is recent uitgebreid met 2 nieuwe leden.
Recent (januari 2020) heeft Wendy Heijkens aangegeven te stoppen met haar activiteiten voor het LWTV
bestuur. Tijdens onze volgende telefonische vergadering zullen we bespreken hoe we deze vacature zullen
opvullen.

Financiën
Monique Mullens heeft in 2019 de financiën geregeld, samen met Henny Otten.
Congressen en symposia
Na een onderbreking van een jaar werd in juni wederom de Astellas workshop dagen georganiseerd. Het
programma werd deels verzorgd door professional “van buiten”, maar ook door collega’s. Dit keer vond de
bijeenkomst plaats in Dalfsen, een bijzonder prettige locatie.
Accreditatie
Accreditatie voor verpleegkundig specialisten (Accreditatiecommissie RSV) wordt per symposia/- themamiddag
aangevraagd.
Tot slot
Voor meer gedetailleerde informatie over de workshop en het dagsymposium verwijs ik graag naar de
nieuwsbrieven die gestuurd zijn naar alle leden.
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.

