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Geachte heer /mevrouw,
Beroepsvereniging willen zijn voor de professionalisering van alle hartfunctielaboranten...
Dit realiseren we als Nederlandse Hartfunctie Vereniging (NHV) al meer dan 30 jaar door de
positie van onze hartfunctielaboranten te versterken en te verbeteren. Met specialisaties als
Echocardiografie, Cardio-implantaten, Holteranalyse en Hartkatherisatie richten zij zich op
optimale zorg in de hartfunctie- of interventiekamer.
Hun bekwaamheid wordt geborgd door samen te werken met erkende opleidingsinstituten.
Zo leren en werken laboranten in opleiding in geaccrediteerde hartfunctie- en
interventieafdelingen. De NHV bevordert kwaliteit door deze afdelingen samen met de NVVC
regelmatig te visiteren. We werken ook actief samen met o.a. VITHaS en NVHVV. We hebben
een eigen beroepsregister, dat door de SBHFL beheerd wordt.
Onze leden hebben toegang tot een ledenportaal, waarbij zij toegang krijgen tot hun eigen
gegevens en geattendeerd kunnen worden op voor hen relevante specifieke informatie.
Zij ontvangen elke maand een online nieuwsbrief, waarin actuele ontwikkelingen, vacatures en
andere relevante vakinformatie is opgenomen. Zo ook het jaarlijks NHV congres, dat een inkijk
biedt op actuele ontwikkelingen met interessante en leerzame presentaties van sprekers uit het
werkveld. Het congres wordt altijd bijzonder goed bezocht door leden en niet-leden.
Voor u kan een vacature plaatsen voordelen bieden, zoals het bereiken van meer bekendheid en
onder de aandacht te brengen van de vacature via sociaal media, de NHV website en de NHV
maandelijkse nieuwsbrief.
Met plezier bieden wij u vrijblijvend de mogelijkheid van adverteren aan.

1. Plaatsing vacature op de homepage NHV website gedurende 8 weken, melding
maandelijkse digitale NHV nieuwsbrief, en plaatsing sociaal media Facebook
Totale kosten € 500,00
2. 1) Persoonlijke email naar alle NHV leden, 2) Plaatsing vacature op de homepage NHV
website gedurende 8 weken, melding maandelijkse digitale NHV nieuwsbrief en
plaatsing sociaal media Facebook
Totale kosten € 850,00

Dank voor uw aandacht en heeft u interesse in een vacature plaatsing, dan kunt u een email
sturen naar info@hartfunctievereniging.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het NHV bestuur
Tineke Geurs-Muller, vice voorzitter/ penningmeester

