
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

van de 
 

VERENIGING van INVASIEF TECHNISCHE 
HARTSTIMULATIE SPECIALISTEN 

 
 
DEFINITIES 
 
Vereniging Onder Vereniging wordt verstaan de Vereniging van Invasief 

Technische Hartstimulatie Specialisten ook wel aangeduid met 
VITHaS. 

Hartstimulatiespecialist Onder hartstimulatiespecialist wordt verstaan die 
beroepsbeoefenaar die in ziekenhuisinstellingen werkzaam is als 
technisch ondersteunend specialist op het gebied van de 
kunstmatige elektrische hartstimulatie. Erkende 
hartstimulatiespecialisten zijn met de specialisatie actieve 
cardioimplantaten opgenomen in het register van 
hartfunctielaboranten zoals dat beheerd wordt door de Stichting 
Beroepsbelangen HartFunctie Laboranten (SBHFL). Actieve 
cardioimplantaten Onder actieve cardioimplantaten worden 
verstaan die hulpmiddelen, voorzien van een interne energiebron, 
welke ter ondersteuning van de hartfunctie bij patiënten met 
hartfunctieproblemen worden geïmplanteerd. Tot de actieve 
cardioimplantaten behoren o.a. pacemakers en ICD’s (implantable 
cardiac defibrillator). 

SBHFL De Stichting Beroepsbelangen HartFunctie Laboranten is opgericht 
door een samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging 
voor Cardiologie (NVvC), de Nederlandse Hartfunctie Vereniging 
(NHFV)en de Nederlandse Werkgroep HartStimulatie (NWHS). 

 
 
ALGEMEEN 
 
Naam: zetel: duur  
Artikel 1. 
1. De Vereniging draagt de naam: VERENIGING VAN INVASIEF TECHNISCHE HART 

STIMULATIE SPECIALISTEN (VITHaS). 
2. Zij is gevestigd te Haarlem. 
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
Doel en middelen  
Artikel 2. 
Het doel van de Vereniging is de bevordering van de kwaliteit van de therapie m.b.v. actieve 
cardioimplantaten in Nederlandse ziekenhuizen.. 
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De Vereniging wil haar doel bereiken door: 
1. vertegenwoordiging en belangenbehartiging van degenen die als hartstimulatiespecialist 

werkzaam zijn in Nederlandse ziekenhuizen. De belangenbehartiging door de Vereniging 
richt zich in eerste instantie niet op individuele leden maar op de gehele beroepsgroep. In 
bijzondere gevallen kan het Bestuur van de Vereniging op deze regel een uitzondering maken; 

2. bevordering van de kwaliteit van de hartstimulatiespecialist middels opleiding, een formele 
erkenning en nascholing; 

3. het verstrekken van informatie inzake voor hartstimulatiesecialisten van belang zijnde 
ontwikkelingen binnen het vakgebied; 

4. bij te dragen aan een vruchtbare relatie en samenwerking met de beroepsgroep van 
cardiologen; 

5. het onderhouden van contacten op nationaal en internationaal niveau met zusterverenigingen, 
vertegenwoordigingen uit de industriële sector en voor het vakgebied relevante 
(toezichthoudende)instellingen; 

6. en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis op het vakgebied van 
hartstimulatie door haar leden te stimuleren aan onderzoeksprojecten mee te werken. 

 
Geldmiddelen 
Artikel 3. 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies der leden, inkomsten uit 

advertenties en andere baten zoals donaties en (overheid)subsidies; 
2. (project)Sponsoring of verkrijgingen krachtens erfrecht, legaat of schenking en alle andere 

wettige baten; 
3. De hoogte van de advertentiekosten wordt bepaald door het Bestuur. 
 
Huishoudelijk reglement 
Artikel 4. 
De Vereniging beschikt over een huishoudelijk reglement waarin die zaken zijn vastgelegd welke 
niet in deze statuten zijn opgenomen.  
1. Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door het Bestuur en vastgesteld tijdens de 

Algemene LedenVergadering van de Vereniging; 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten van de Vereniging. 
 
Verenigingsjaar; boekjaar  
Artikel 5. 
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar. 
 
 
BESTUUR 
 
Gedragscode 
Artikel 6. 
1. De leden van het Bestuur vertegenwoordigen de Vereniging en behartigen de belangen van de 

Vereniging. 
2. De bestuursleden dragen het verenigingsbeleid uit zoals dat in de ALV is vastgesteld. 
3. Besluiten binnen het Bestuur worden bij voorkeur middels consensus genomen. In geval van 

stemming worden besluiten met een gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij het 
staken van de stemmen beslist de stem van de voorzitter. 

4. Het Bestuur treedt naar buiten met een gemeenschappelijk standpunt. 
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5. Indien een bestuurslid zich niet met een gemeenschappelijk standpunt kan verenigen is dit 
grond voor aftreden tenzij de overige bestuursleden akkoord gaan met (het naar buiten 
brengen van) dit minderheidsstandpunt. 

6. Een bestuurslid kan niet uitgesloten worden van een activiteit (overleg, informatieoverdracht, 
stemming etc.) die in het kader van het Bestuur plaats vindt. 

 
Artikel 7. 
1. Indien persoonlijke of belangen van de werkgever in conflict zijn met het verenigingsbeleid 

dan wordt dit (binnen het Bestuur) duidelijk kenbaar gemaakt en neemt het betreffende 
bestuurslid bij die onderwerpen de rol van toehoorder aan. 

2. Indien een bestuurslid daar om vraagt kan hij zich op eigen verzoek terug trekken bij 
onderwerpen waarbij een (mogelijk) belangenconflict speelt. 

 
Artikel 8. 
1. Bestuursleden zijn niet persoonlijk verantwoordelijk voor de handelingen van het Bestuur 

tenzij er sprake is van nalatigheid of handelen in strijd met de verenigingsstatuten,het 
huishoudelijk reglement of door het Bestuur of de ALV genomen besluiten. 

2. Bestuursleden die zich schuldig maken aan in artikel 8 lid 1. genoemde overtredingen kan het 
bestuurslidmaatschap en/of verenigingslidmaatschap ontnomen worden. 

3. Bestuursleden die overeenkomstig artikel 8 lid 2. het bestuurs- of verenigingslidmaatschap 
ontnomen is kunnen door de Vereniging persoonlijk aanspakelijk gesteld worden voor door 
de Vereniging geleden schade. 

 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Algemeen 
Artikel 9. 
1. De onderwerpen die in de ALV aan bod komen zijn onder te verdelen in de navolgende 

catagorien: 
a. Statutaire aanpassingen inclusief ontbinding van de Vereniging; 
b. Professionele  aangelegenheden; 
c. Organisatorische en financiele aangelegenheden; 
d. Communicatie met de media, zusterverenigingen en externe instanties; 
e. Zaken welke betrekking hebben op individuen. 

2. De wijze van afhandeling van statutaire aanpassingen en ontbinding van de Vereniging is 
opgenomen in de verenigingsstatuten.  

3. De convocatie van een ALV wordt ten minste twee weken voor aanvang van de ALV 
verzorgd door het Bestuur. De convocatie geschiedt bij voorkeur door gebruikmaking van 
elektronische communicatiemiddelen. Hierbij worden een agenda en bijbehorende stukken 
verstrekt.  

4. Alleen over geagendeerde onderwerpen kunnen door de ALV rechtsgeldige besluiten worden 
genomen. 

5. Van het verhandelde in elke ALV worden door de secretaris of door een ander door de 
voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. Deze worden in 
een eerstvolgende bijeenkomst door de ALV vastgesteld.  
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Professionele aangelegenheden 
Artikel 10. 
Tot de professonele aangelegenheden behoren die zaken welke direct van invloed zijn op de 
beroepsuitoefening van de hartstimulatiespecialist zoals erkenning en registratie, bezoldiging, 
relatie tot de behandelend cardioloog, positie in het ziekenhuis, voorbehouden handelingen, 
functieomschrijving van de hartstimulatiespcialist enzovoort. 
 
Artikel 11. 
1. Besluiten over professionele aangelegenheden kunnen genomen worden wanneer ten minste 

de helft van de geregistreerde leden in de vergadering vertegenwoordigd is. 
2. Met betrekking tot professionele aangelegenheden zijn alleen registerleden stemgerechtigd. 
3. Stemming over profesionele aangelegenheden vindt mondeling plaats tenzij de AVL of het 

Bestuur besluit tot geheime stemming over te gaan. 
4. Besluiten inzake professionele aangelegenheden worden genomen met gewone meerderheid 

van stemmen. 
5. Bij staking van de stemmen wordt het besluit geacht te zijn verworpen.  
 
Organisatorische en financiële aangelegenheden 
Artikel 12. 
Tot de organisatorische en financiële aangelegenheden behoren alle zaken welke direct te maken 
hebben met het functioneren en de financiën van de Vereniging zoals het Huishoudelijk Reglement, 
jaarrekening en begroting, door de Vereniging georganiseerde symposia, comunicatie met de leden 
enzovoort. 
 
Artikel 13. 
1. Besluiten over organisatorische en financële aangelegenheden kunnen genomen worden 

ongeacht het aantal leden dat in de vergadering vertegenwoordigd is. 
2. Met betrekking tot organisatorische en financële aangelegenheden zijn alle leden 

stemgerechtigd. 
3. Stemming over organisatorische en financële aangelegenheden vindt mondeling plaats tenzij de 

AVL of het Bestuur besluit tot geheime stemming over te gaan. 
4. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. 
5. Bij staking van de stemmen wordt het besluit geacht te zijn verworpen.  
 
Communicatie met de media, zusterverenigingen en externe instanties 
Artikel 14. 
Tot de aangelegenheden welke betrekking hebben op externe communicatie worden gerekend: 
afspraken met zusterverenigingen en externe instanties, contacten met de media, publicaties, 
promotie campagnes enzovoort. 
 
Artikel 15. 
1. Besluiten betreffende externe communicatie kunnen genomen worden ongeacht het aantal leden 

dat in de vergadering vertegenwoordigd is. 
2. Met betrekking tot onderwerpen aangaande externe communicatie zijn alle leden 

stemgerechtigd. 
3. Stemming over onderwerpen aangaande externe communicatie vindt mondeling plaats tenzij de 

AVL of het Bestuur besluit tot geheime stemming over te gaan. 
4. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. 
5. Bij staking van de stemmen wordt het besluit geacht te zijn verworpen.  
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Zaken welke betrekking hebben op individuen. 
Artikel 16.  
Tot de zaken welke betrekking hebben op individuele personen behoren de invulling van functies 
en het functioneren van leden. 
 
Artikel 17.  
1. Stemming over personen geschiedt altijd schriftelijk of bij acclamatie indien slechts een 

persoon wordt voorgedragen. 
2. Personen worden gekozen met een gewone meerderheid van stemmen. 
3. Indien bij een verkiezing over personen de stemmen staken vindt herstemming plaats tussen 

die twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Heeft 
ook in die tweede stemming geen persoon de volstrekte meerderheid, dan beslist het lot wie 
als verkozene geldt. 

 
 
ETHISCHE CODE 
 
Artikel 18. 
Lidmaatschap van de Vereniging vereist dat hun leden en zij die geregistreerd staan als 
hartstimulatiespecialist zich houden aan de Ethische Code van de vereniging en dat zij zich inzetten 
voor de doelstellingen van de Vereniging, welke in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement 
zijn vastgelegd. 
 
Artikel 19. 
Het overtreden van de Ethische Code van de vereniging kan leiden tot beëindiging, opschorting of 
royering van het lidmaatschap en/of intrekking van de registratie als hartstimulatiespecialist, zulks 
ter beoordeling door en op last van het bestuur al dan niet op voorspraak van de leden. 
 
Artikel 20. 
1. De geregistreerde en aspirant leden van de Vereniging zullen de waardigheid en integriteit 

van het beroep invasief hartstimulatiespecialist te allen tijde respecteren en bewaren. 
2. De geregistreerde en aspirant leden van de Vereniging zullen te allen tijde de privacy, de 

waardigheid, de veiligheid en de medische en vertrouwelijke informatie van de patiënt 
respecteren en bewaken. 

3. De geregistreerde en aspirant leden van de Vereniging zullen nooit de vereniging of een van 
haar leden door middel van publieke verklaringen in diskrediet brengen. 

4. De geregistreerde of aspirant leden ondersteunen de doelstelling om de Nederlandse 
hartstimulatiespecialisten te verenigen, met als doel medische kennis en vaardigheden op peil 
te houden, om aan de patiënt, het team en het instituut waaraan zij verbonden zijn, de best 
mogelijke professionele support te verlenen.  

5. De geregistreerde en aspirant leden ondersteunen de deelname aan activiteiten van de 
Vereniging, met als doel de uitwisseling van kennis en het bereiken van een optimale 
patiëntenzorg. 

6. De geregistreerde en aspirant actieve leden streven ernaar om via de Vereniging de 
doelstellingen van de Vereniging uit te dragen en haar rol in de gezondheidszorg en de 
medische wetenschap ook via publiekelijke informatie duidelijk te maken. 


