
 
 

Jaarplan NVPO-bestuur – 2019 

 

Bestuur vereniging 

1. Het NVPO-bestuur werft een nieuw bestuurslid (secretaris).  

2. Het NVPO-bestuur verstevigt het contact en de samenwerking met de 5 werkgroepen. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het stimuleren, ondersteunen en richting geven 

aan de doelen van de werkgroepen. Tevens bewaakt het NVPO-bestuur de 

samenhang tussen de werkgroepen, de afzonderlijke verantwoordelijkheden en zal het 

een coördinerende functie hebben. Het bestuur organiseert minimaal 1x per jaar een 

overleg met alle werkgroep voorzitters. Tussentijds zal de portefeuillehouder op 

regelmatige basis contact hebben met de werkgroep voorzitters en desgewenst zaken 

voorleggen aan de rest van het bestuur.  

3. Het NVPO-bestuur wil opnieuw een richtlijnen commissie oprichten met meer aandacht 

voor standaard beoordeling op psychosociale oncologie items en verwijzing naar de 

juiste experts. Mogelijk gekoppeld aan bestaande werkgroep. Er zal een projectgroep 

komen om een format te maken voor het beoordelen van richtlijnen. Het bestuur wil dat 

de richtlijnen weer voldoende aandacht krijgen. Daarnaast draagt het NVPO-bestuur 

er zorg voor dat de leden tijdig geïnformeerd worden en dat zij hun mening kunnen 

geven over conceptrichtlijnen door het plaatsen van berichten op de website en/of in 

de nieuwsbrief.  

4. Het NVPO-bestuur presenteert het jaarverslag, jaarplan, jaarcijfers en begroting tijdens 

de ALV gehouden tijdens het jaarlijkse NVPO-congres.  

 

Deskundigheidsbevordering 

5. Het permanent actueel houden van de deskundigheid draagt bij aan het op peil houden 

van de kwaliteit van de zorg. Het (her)registreren van bekwame professionals die aan 

toetsingscriteria voldoen, in het deskundigen register draagt bij aan vertrouwen en 

veiligheid. Daarom wil de NVPO investeren in opleidingen om de deskundigheid 

duurzaam op peil te kunnen blijven houden en als een van de criteria op te nemen voor 

(her) registratie in het deskundigen bestand. Het NVPO-bestuur werkt samen met de 

stuurgroep van de werkgroep deskundigheidsbevordering en PR&F aan het verkrijgen 

van subsidie om bovenstaande te kunnen realiseren.   

6. Het jaarlijkse NVPO-congres wordt gehouden op 15 maart 2019. Het thema betreft ‘Ik 

ga dood maar nu nog even niet: wat betekenen de medische ontwikkelingen voor de 

patiënt’. 

 

Netwerkvorming 

7. Het NVPO-bestuur ondersteunt de voortgang van de landelijke pilot 

aanpassingsstoornis, stemt af met het partners en informeert en betrekt de leden van 

het deskundigenbestand.  

8. Het NVPO-bestuur is proactief in het exploreren en creëren van interdisciplinair 

samenwerking via o.a. tijdschrift en website binnen de oncologie.  



9. Het NVPO-bestuur zet zich in voor en neemt deel aan landelijk overleg voor betaalbare 

psychosociale zorg in samenwerking met de sectorpartners (LOPPSOZ o.a. KWF 

Kankerbestrijding, LMK, IPSO, Stichting OOK, IKNL, V&VN oncologie, PAZ/NVMP) en 

andere beroepsverenigingen/ stakeholders.  

10. De NVPO neemt deel aan de bijeenkomsten van de Taskforce Cancer Survivorship 

welke georganiseerd worden door het IKNL. De Taskforce maakt gebruik van de 

producten voortgekomen uit het KWF-project “Naar betere psychosociale zorg voor 

mensen met kanker”.    

11. NVPO en IPSO zijn een samenwerking aan gegaan om projecten te initiëren en te 

implementeren om landelijk en regionaal deskundigheidbevordering binnen de 

formele- en informele psycho-oncologische zorg te realiseren 

 

PR en communicatie 

12. Het NVPO-bestuur draagt zorg dat kennisdeling langs de daarvoor geschikte kanalen, 

zoals het tijdschrift Psychosociale Oncologie, nieuwsbrieven, de NVPO-website en 

social media) plaatsvindt.  

13. Het sociale mediabeleid van de NVPO zal verder geautomatiseerd worden. De 

werkgroepen Webredactie, Tijdschrift en WO werken nauw samen om informatie 

steeds vaker digitaal aan te kunnen bieden. De nieuwe Jaarindex zal daags voor het 

NVPO-congres op 15 maart 2019 ‘live’ gaan. 

 

Toekomstbestendige financiële gezondheid  

14. Het NVPO-bestuur wil zich inzetten voor ledenbinding en uitbreiding van het 

ledenbestand.  

15. Het NVPO-bestuur onderzoekt samen met de werkgroep Tijdschrift hoe de 

opbrengsten en oplage vergroot kunnen worden en kosten gereduceerd.   

 

 


