
 
 

Jaarverslag 2018 NVPO-bestuur 

 

Samenstelling bestuur  

Dhr. Drs. Gerwin Witvoet, voorzitter, portefeuille congres 

Mw. Sietske van der Veldt, secretaris, portefeuille website 

Mw. Dr. Inge Henselmans, algemeen bestuurslid en penningmeester, portefeuille PR& 

fondsenwerving en wetenschappelijke onderzoek, afgetreden per 01-10-2018 

Mw. Dr. Liesbeth van Vliet, algemeen bestuurslid en penningmeester, portefeuille 

wetenschappelijk onderzoek, aangetreden per 01-10-2019 

Mw. Drs. Anette Pet, algemeen bestuurslid, portefeuille deskundigheidsbevordering 

Mw. Dr. Eveliene Manten, algemeen bestuurlid, portefeuille PR& fondsenwerving 

 

Veranderingen bestuurssamenstelling 

Op 01-10-2018 is mw. Dr. Inge Henselmans afgetreden als algemeen bestuurslid en 

penningmeester. Deze functie is overgenomen door mw. Dr. Liesbeth van Vliet. Graag stellen 

wij haar tijdens de ALV aan u voor.  

 

Bijeenkomsten bestuur 

Het bestuur heeft zesmaal vergaderd en één heidag georganiseerd. Bij deze vergaderingen 

zijn gedurende het eerste halfuur voorzitters van de verschillende werkgroepen aangesloten.  

 

Secretariaat/ledenadministratie 

Mw. Gré Haan voert deze werkzaamheden voor 5 uur per week als freelancer uit. 

 

Ambtelijk secretariaat 

Door omstandigheden is het ambtelijk secretariaat tot 17-04-2018 tijdelijk bemand door mw. 

Gré Haan. Vanaf deze datum is het ambtelijk secretariaat (deels) overgenomen door mw. Drs. 

Vera Atema.   

 

Ledenaantal 

Per 31 december 2017 had de NVPO 474 leden. Dit aantal is gestegen naar 485 op 31-12-

2018. 

 

Behaalde doelen 2018 

Het bestuur heeft zich in 2018 op verschillende wijzen ingezet voor deskundige psychosociale 

oncologische zorg. Deze inzet komt in onderstaande onderwerpen aan de orde: 

 

1. Werkgroepen 

Voor de voortgang van de werkgroepen verwijzen wij u naar de afzonderlijke 

jaarverslagen (www.nvpo.nl). Door de vrijwillige inzet van werkgroepleden zijn het 

afgelopen jaar weer diverse producten en activiteiten tot stand gekomen, namelijk 

‘Tijdschrift Psychosociale Oncologie’ (werkgroep tijdschrift), nieuwsbrieven en de 

http://www.nvpo.nl/


website (werkgroep website), congres (werkgroep congres), pr-materiaal en 

subsidieaanvragen (werkgroep PR& Fondsenwerving), deskundigenbestand 

(werkgroep deskundigheidsbevordering) en ECRN en MCRN bijeenkomsten 

(werkgroep wetenschappelijk onderzoek). Het NVPO-bestuur dankt de leden van 

werkgroepen hartelijk voor hun inzet. Zonder hen waren deze producten en activiteiten 

niet mogelijk. Speciale dank gaat uit naar hoofdredacteur Marij Hillen, per december 

2018 heeft zij haar werk overgedragen aan ad-interim hoofdredacteur John Soedirman. 

Het tijdschrift heeft onder leiding van Marij een professionaliseringslag gemaakt. De 

sterke inhoud en prachtige vormgeving wordt enorm gewaardeerd door onze leden. 

Vanuit deze basis kan het tijdschrift en de zo gewenste digitalisering van artikelen in 

de toekomst verder ontwikkeld worden. 

Overleggen tussen het bestuur en de werkgroepen werd gefaciliteerd door het 

rechtstreekse contact van de werkgroepvoorzitters en de portefeuillehouder (zie 

hierboven) en door het deelnemen van de werkgroep voorzitters aan een 

bestuursoverleg.  

Sinds de opheffing van de werkgroep ‘richtlijnen’ in 2016, werden vragen 

rondom richtlijnen door het NVPO-bestuur via de website en nieuwsbrieven uitgezet bij 

de leden. Ook werden professionals met een bijzondere expertise in het gebied van de 

betreffende richtlijn, gemandeert om namens de NVPO een richtlijn op te stellen en/of 

te evalueren.  

 

2. ALV en congres 

De ALV en het jaarlijkse congres zijn gehouden op 16 maart 2018. Het thema van het 

congres was ‘Back & to the future, 25 jaar psychosociale oncologische zorg en verder! ’. 

Op het congres waren 167 deelnemers. Tijdens het congres zijn de NVPO-award en 

de Posterprijs uitgereikt. 

▪ De NVPO-award, die sinds 2003 wordt uitgereikt aan diegene(n) die zich in 

bijzondere mate verdienstelijk heeft of hebben gemaakt voor de psychosociale 

oncologie in Nederland, is in 2018 door de NVPO-jury toegekend aan 

psychiater dr. Tineke Vos, die zich al meer dan 25 jaar inzet voor de 

psychosociale oncologie. 

▪ De NVPO-posterprijs is in 2018 uitgereikt aan Sophie van Dongen, promovenda 

bij het Erasmus MC.  

 

3. Early career research network (ECRN) / Mid career research network (MCRN) 

Op 14 juni 2018 heeft de jaarlijkse researchday, inclusief informeel diner, 

plaatsgevonden. Op 13 november 2018 heeft de jaarlijkse praktijkdag plaatsgevonden. 

Dit jaar werd dit georganiseerd met het IKNL en stond o.a. implementatie van ‘evidence 

based interventies’ centraal. Deze middag werd afgelsoten met een informele borrel. 

 Afgelopen jaar heeft de eerste bijeenkomst (kick-off) voor mid-career 

researcher plaatsgevonden.  

 

4. Project ‘Realiseren en borgen van tijdige en (kosten)effectieve en 

toekomstbestendig psychosociale oncologische zorg binnen de oncologische 

keten’ 

Per 1 maart 2018 is de pilot aanpassingsstoornis gestart. Deze pilot- die wordt 

uitgevoerd door het IKNL- is ontstaan vanuit een samenwerking van het Landelijk 

Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ), het 



ministerie van VWS en ZONMW De aanbieders van zorg in deze pilot komen uit het 

deskundigenbestand van de NVPO. De NVPO overlegt binnen het LOPPSOZ over de 

voortgang en de inhoudelijke stand van zaken en informeert en betrekt de leden van 

het deskundigenbestand. Er wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een RCT 

ter evaluatie van de (kosten) effectiviteit van het aanbieden van psychosociale zorg in 

het kader van de aanpassingsstoornis.   

 

5. Richtlijnen 

In het afgelopen jaar zijn er diverse richtlijnen aangepast, geautoriseerd en 

gepubliceerd.  

▪ Prof. Dr. Hans Knoop, gemandateerd namens de NVPO, is betrokken geweest 

bij de herziening van de richtlijn ‘vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’. 

▪ Mw. Sanne Stehouwer, gemandateerd, namens de NVPO, is betrokken 

geweest bij de ontwikkeling van de richtlijn ‘informeren van familieleden bij 

erfelijke aandoeningen’.  

▪ Zowel het bestuur als de NVPO-leden zijn gevraagd om de bovenstaande 

richtlijnen en de richtlijn ‘pijn bij patiënten met kanker en of gevorderde stadia 

van COPD of hartfalen’ te becommentariëren.  

▪ Het bestuur heeft daarnaast 2 autorisatieverzoeken ontvangen m.b.t. de 

‘concept kwaliteitsstandaard voor psychosociale zorg bij somatische ziekten’ en 

de ‘richtlijn borstreconstructie’.  

 

6. Landelijk overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische zorg 

De NVPO neemt deel aan de bijeenkomsten van het Landelijk Overleg Paramedische 

en Psychosociale Oncologische Zorg. De afgelopen jaren was er aandacht voor 

bewustwording, financiering en samenwerking. Zo is door intensieve samenwerking 

tussen de verschillende leden in het Landelijk Overleg in maart 2018 de pilot 

aanpassingsstoornis van start gegaan. Naast psychosociale zorg is ook paramedische 

zorg van belang voor mensen met en na kanker en behoeft dit een integraal onderdeel 

te zijn van de oncologische zorg. Daarom is het Landelijk Overleg afgelopen jaar 

uitgebreid met de komst van de overkoepelende organen van diëtisten (LWDO) en 

fysiotherapie (NVFL). De focus ligt op het versterken van de samenwerking binnen de 

keten teneinde de paramedische en psychosociale oncologische zorg een integraal 

onderdeel te maken van de zorg. 

 

7. Regelmatige berichtgeving via NVPO-kanalen 

Het tijdschrift ‘Psychosociale Oncologie’ is in 2018 viermaal uitgekomen. De eerste 

uitgave van 2018 betrof een extra dikke lustrumeditie en de laatste uitgave betrof het 

themanummer genaamd ‘Palliatief’. Ook is er ter ere van het lustrum een speciale 

showcase, met daarin portretten van 13 professionals, gemaakt en verspreid. De 

nieuwsbrief is zesmaal uitgekomen en de website en andere sociale media zijn up-to-

date gehouden. 

 

8. Overige activiteiten  

▪ In 2018 heeft de NVPO een bijdrage geleverd aan het AvL symposium 

‘Oncologie in perspectief – van DNA naar beter’ georganiseerd door het AVL 

en de ‘Verdiepingsdagen Oncologie’ georganiseerd door V&VN. Bij de stands 



was veel interesse van professionals vanuit verschillende disciplines, met name 

voor het tijdschrift. Dit heeft enkele nieuwe leden opgeleverd. 

▪ Namens de NVPO nam mw. Sietske van der Veldt plaats in de V&VN 

adviesraad. Op basis van beleidskeuzes in 2017 is in 2018 een start gemaakt 

met het netwerk eerstelijns oncologieverpleegkundigen. Binnen dit netwerk is 

psychosociale oncologische begeleiding een speerpunt, waarbij aansluiting op 

het NVPO deskundigenbestand verder ontwikkeld en geborgd zal worden. 

▪ Ter bevordering van de psychosociale oncologie heeft het bestuur (tenminste 

1 lid) deelgenomen aan de ‘Taskforce Cancer Survivorship’, zoals 

georganiseerd door het IKNL en de ‘Klankbord toekomstverkenning’ van het 

KWF 

▪ Er hebben diverse overleggen plaatsgevonden met IPSO over de mogelijke 

samenwerking t.b.v. regionale samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een 

samenwerkingsovereenkomst.  

▪ In het kader van deskundigheidsbevordering is de opleiding ‘psychosociale 

oncologie voor maatschappelijk werkers’ wederom gestart.  

▪ Afgelopen jaar heeft er weer een succesvolle en inspirerende heidagsessie 

plaatsgevonden. Het bestuur wil zich de aankomende jaren extra in gaan zetten 

voor o.a. ledenbinding en uitbreiding, het bevorderen en faciliteren van 

interdisciplinaire samenwerking en het borgen van scholingsactiviteiten en de 

deskundigheidsregistratie.  

 

 

 

 


