
 

 

 

 

 

 

 

NVPO werkgroep: PR&Fondsenwerving 
 
Jaarverslag 2018  
Samenstelling werkgroep  
• Eline Aukema  
• Fenna Postma  
• Saskia Duijts  
• Inge Henselmans (vanuit bestuur tot medio 2018)  
• Eveliene Manten (vanuit bestuur sinds medio 2018)  
• Chantal Lammens (a.i. voorzitter)  
 
Een aantal wisselingen in werkgroepleden hebben plaatsgevonden in 2018. Inge Henselmans en Niki 
Medendorp hebben afscheid genomen. Met Eveliene Manten is er wederom een goede linkin-pin met 
het bestuur. De werkgroep heeft:  

- De congrescommissie ondersteund/geadviseerd met betrekking tot de sponsorwerving voor het 
congres  

- PR verzorgt rondom de NVPO-award  
- Tezamen met het LOPPSOZ PR verzorgt t.b.v de pilot aanpassingsstoornis  
- Mede in het kader van het lustrumjaar een update van de PR materialen uitgevoerd, waaronder 

een vernieuwde folder en banner.  
- Een projectaanvraag opgesteld t.b.v het uitvoeren van een update van het rapport 

‘Inventarisatie interventies PSO’. Deze update is ingediend bij stichting VIOZ, maar helaas niet 
gehonoreerd. De huidige inventarisatie zal daarmee worden benut door de Taskforce CSC bij 
de inventarisatie van o.a. kennishiaten en innovaties t.b.v. het op te stellen Nationaal Actieplan 
Cancer Survivorship.  

- Een start gemaakt met het opstellen van een projectaanvraag t.b.v. kwaliteitsbewaking en 
kennistranslatie van de PSOZ. Hieronder daarover meer.  

 
Jaarplan 2019  
De volgende doelen stelt de werkgroep zich voor 2019:  

- Verdere PR verzorgen rondom de pilot aanpassingsstoornis bij kanker die loopt van 1 maart 
2018-2020, specifiek om meer behandelaren te werven en de verwijsstroom verder op gang te 
brengen 

- Een projectvoorstel opstellen t.b.v. de kwaliteitsbewaking en kennistranslatie van de PSOZ. Dit 
zal worden gedaan in samenwerking met de werkgroep deskundigheidsbevordering.  

- Specifiek zal hierin worden opgenomen de doorontwikkeling van het deskundigenbestand voor 
herregistratie op basis van permanente educatie, het inrichten van een online kennisplatform 
PSOZ en het oprichten van een practitioners netwerk, om zo (tezamen met de reeds bestaande 
onderzoeksnetwerken en producten) de kennisdeling en translatie te optimaliseren, alsmede de 
kwaliteit van de PSOZ te bevorderen en borgen. 

- PR rondom NVPO-award en stipendium verzorgen  

- Op basis van een analyse van het ledenbestand naar beroepsmatige achtergrond en regionale 

spreiding een plan opstellen en uitvoeren om het ledenaantal van onze vereniging en de 

diversiteit van aangesloten leden te vergroten. 


