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NVVC-voorzitter

Hans Bosker
De voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen trekken 
gezamenlijk op binnen de Federatie als het gaat om opleiding, 
kwaliteit, wetenschap en beroepsbelangen. Hoe geven nieuwe 
bestuursvoorzitters invulling aan die rol? Dit keer: Hans Bosker, 
interventiecardioloog in het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. 
Sinds april is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Cardiologie (NVVC).

‘Elkaar regelmatig zien 
stimuleert de onderlinge 
samenwerking’
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Hoe belangrijk is de Federatie  
voor jullie?
‘Heel belangrijk. De reden dat onze 
leden ervoor hebben gekozen om zich 
aan te sluiten bij de Federatie, is omdat 
we hebben ingezien – en ervaren – dat 
je als wetenschappelijke vereniging 
in je eentje niet zoveel voor elkaar 
krijgt. Wanneer je de krachten bundelt, 
lukt dat wel. En kun je bijvoorbeeld 
goede afspraken maken met VWS over 
belangrijke thema’s zoals kwaliteit en 
opleiding. We zien ook dat de Federatie 
veel voor elkaar krijgt voor de medisch 
specialist. Denk aan de nieuwe cao voor 
dienstverbanders, of het behoud van 
onze keuzevrijheid om in dienstverband 
of als vrije beroeper te werken.’

Hoe verloopt de samenwerking 
met andere wetenschappelijke 
verenigingen in de Federatie?
‘Uitstekend. We leren veel van elkaar. 
Met de neurologen en radiologen 
hebben we recent afspraken gemaakt 
over trombectomie, een nieuwe 
behandelmethode om stolsels in de 
bloedvaten naar het hoofd op te lossen. 
Dat het maken van die afspraken zo 
soepel is verlopen, komt ook doordat je 
elkaar als voorzitters minstens vier keer 
per jaar ontmoet tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van de Federatie. 
Dat zijn inspirerende bijeenkomsten 
waar je kennis kunt delen en van elkaar 
kunt leren. Dat stimuleert de onderlinge 
samenwerking.’ MvD
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1Voor welke uitdagingen staat de NVVC  
de komende jaren?
‘Om kwalitatief hoogstaande en doelmatige zorg 
aan onze patiënten te kunnen blijven garanderen, 
zijn kwaliteitsregistraties een vereiste. De grootste 
uitdaging voor ons is daarom het vorm geven van 
één registratieorganisatie – de Nederlandse Hart 
Registratie (NHR) – door het samenvoegen aan drie 
bestaande registratie-organisaties. De bestuurlijke 
inrichting van deze nieuwe organisatie moet per  
1 juli 2017 een feit zijn.
Goede transmurale afspraken tussen eerste en  
tweede lijn maken staat ook op de agenda. Het 
NVVC-Connect programma moet daarin gaan 
voorzien. Zo bestaat er inmiddels een landelijke 
transmurale afspraak op het gebied van hartfalen, 
maar om die te vertalen naar heldere afspraken 
op lokaal en regionaal niveau wordt nog een hele 
klus. Verder gaan we investeren in zorgevaluaties, 
onderzoek dat onze zorg aan patiënten evalueert. 
Het is goed dat we deze verantwoordelijkheid op ons 
nemen. Deze ambities, naast andere speerpunten, 
hebben we beschreven in ons beleidsplan 2015-2020: 
Betrouwbaar in het hart van de zorg.’ 

 


