
Leden van de NHV krijgen korting op lidmaatschap NU’91 
 

De Nederlandse Hartfunctie Vereniging (NHV) is ontstaan om de positie en de kwaliteit van het vak 

van hartfunctielaboranten te verbeteren, te versterken én te bewaken. Let wel: de NHV behartigt de 

belangen van haar leden op vakinhoudelijk gebied. Juist om die reden is de NHV een partnerschap met 

beroepsorganisatie NU’91 aangegaan. Als belangenbehartiger zet NU’91 zich naast bovenstaande ook 

in voor professionalisering en zelfstandigheid van de beroepsgroep. De kwaliteit van onderwijs, 

arbeidsvoorwaardelijke belangen en wettelijke regels en kaders zijn bij NU’91 eveneens van groot 

belang. Maar ook op persoonlijk vlak helpen wij graag. Door een NU’91 combi-lidmaatschap aan te 

gaan, weet je zeker dat je zowel door de NHV als door NU’91 op alle fronten goed ondersteund wordt. 

 

Coronavirus 

Het is van groot belang dat zorgprofessionals in tijden van crisis – zoals op dit moment Nederland in 

de ban is van het coronavirus – weten wat er van ze verwacht wordt. Wat mag een werkgever van mij 

vragen in deze omstandigheden? Wat ben jij als werknemer verplicht om te doen en wat niet? Word 

daarom combi-lid van NU’91 (tegen een gereduceerd tarief) en profiteer van de voordelen. NU’91 

geeft antwoord op al je vragen als het gaat over arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, de cao, 

functiewaardering en arbeidsconflicten.  

 

Waarom NU lid worden? 

 

● Belangenbehartiging: vanuit 6 regio's in het land is NU’91 intensief betrokken bij fusies en 

reorganisaties binnen de instelling. 

● Recht: rechtsbijstand bij arbeidsconflicten. 

● Beroepsontwikkeling: NU’91 maakt zich zichtbaar sterk voor de professionalisering en 

zelfstandigheid van zorgprofessionals. 

● Invloed: NU’91 zit aan de onderhandelingstafel tijdens de cao-onderhandelingen en werkt 

aan de verbetering van jouw beroepsvoorwaarden. 

● Inspraak: overleg en samenwerking met leden en belangenorganisaties die de uiteindelijke 

koers bij veranderingen bepalen.  

● Actueel: kijk voor het laatste nieuws op www.nu91.nl. Speciaal voor leden van NU’91 

verschijnt 4 keer per jaar het vakblad HET BLAD gecombineerd met Nursing. 

● Actief: volop mogelijkheden voor leden die actief willen worden binnen hun instelling of 

binnen NU’91. 

● Internationaal: NU’91 is de Nederlandse vertegenwoordiger van de verpleging bij de 

internationale organisatie van verpleegkundigen. 

● Extra's: NU’91-leden profiteren regelmatig van vele extra’s en kortingen op bijvoorbeeld 

brochures, vakbladen en congressen. 

  

Als lid van de Nederlandse Hartfunctie Vereniging (NHV) kun je tegen een gereduceerd tarief van € 

6,98 per maand een lidmaatschap bij NU’91 aanvragen.  


