
Jaarverslag 2019 NVPO-bestuur en werkgroepen 

Samenstelling bestuur   

Dhr. drs. Gerwin Witvoet, voorzitter, portefeuille congres  

Mw. Sietske van der Veldt, secretaris, portefeuille website, afgetreden medio 2019 

Mw. dr. Liesbeth van Vliet, algemeen bestuurslid en penningmeester, portefeuille wetenschappelijk 

onderzoek 

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

Mw. dr. Eveliene Manten, algemeen bestuurslid, portefeuille tijdschrift en pr& fondsenwerving  

Veranderingen bestuurssamenstelling  

In 2019 is Sietske van der Veldt afgetreden als secretaris. Deze functie zal in 2020 weer bekleed worden. 

Graag stellen wij de nieuwe secretaris voor tijdens de ALV.   

Bijeenkomsten bestuur  

Het bestuur heeft zesmaal vergaderd. 

Secretariaat/ledenadministratie  

Mw. Gré Haan bekleedt het secretariaat. 

Ambtelijk secretariaat  

Mw. drs. Vera Atema bekleedt het ambtelijk secretariaat. 

Ledenaantal  

Per 31 december 2018 had de NVPO 485 leden. Dit aantal is licht gedaald naar 465 op 31-12-2019. 

Behaalde doelen 2019 

Het bestuur heeft zich in 2019 op verschillende wijzen ingezet voor deskundige psychosociale 

oncologische zorg. Deze inzet komt in onderstaande onderwerpen aan de orde. Anders dan voorgaande 

jaren worden de doelen van het bestuur en de afzonderlijke werkgroepen in gezamenlijkheid 

gepresenteerd.  

Onderzoek 

- De werkgroepen wetenschappelijk onderzoek en webredactie hebben zich, middels het opzetten

en onderhouden van de Kennishub (voorheen Jaarindex),  ingezet om de NVPO-leden een actueel

overzicht te geven van lopende en afgeronde onderzoeken binnen de psychosociale oncologie.

- De werkgroep wetenschappelijk onderzoek heeft 2 activiteiten (research- en praktijkdag)

georganiseerd voor early career onderzoekers en 1 activiteit voor mid-career onderzoekers. Eind

2019 heeft Annemarie Braamse het werkgroep-voorzitterschap van Meeke Hoedjes

overgenomen. Wij bedanken Meeke voor haar jarenlange inzet.

Zorg  / deskundigheid 

- Het NVPO-bestuur heeft een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijke beroepsgroepen die op

termijn opgenomen kunnen worden in het deskundigenbestand.

- Het NVPO-bestuur ondersteunt de voortgang van de landelijke pilot aanpassingsstoornis. Tevens

dient het NVPO deskundigenbestand als de (enige) leverancier van de psychologen

gecontracteerd voor deze pilot.

- De eerste therapeuten hebben zich laten herregistreren sinds het opstarten van het

deskundigenbestand.

- Het NVPO keurmerk voor geestelijke verzorgers is ge-update.

Beleid 

- Het NVPO bestuur heeft deelgenomen aan overleggen van de Taskforce Cancer Survivorship

Care (CSC) ten behoeve van het opstellen van een 1] kennisagenda (onderdeel nationaal

actieplan; zie hieronder) waarin de bestaande onderzoekshiaten worden geïdentificeerd en



geprioriteerd en 2] Nationaal Actieplan waarin een maatschappelijke visie en strategie, met 

geprioriteerde knelpunten en actiepunten, wordt opgesteld t.b.v. kwalitatief hoogwaardige en 

toekomstbestendige zorg.  

- Het NVPO-bestuur heeft deelgenomen aan landelijke overleggen voor betaalbare en toegankelijke

psychosociale zorg in samenwerking met de sectorpartners verenigd in de werkgroep ‘Landelijk

Overleg Paramedische en Psychosociale Organisatie van Zorg (LOPPSOZ;  o.a. met KWF

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

beroepsverenigingen/ stakeholders.

Overstijgende activiteiten 

Algemeen 

- Het bestuur en de werkgroepen hebben de ALV op 15 maart 2019 gefaciliteerd.

- Het bestuur heeft zich ingezet om samenwerking met IKNL op te starten. Vanwege de gezamenlijk

gedragen doelen, activiteiten en producten is de verwachting dat deze samenwerking zal leiden

tot een grotere slagkracht, resulterende in een belangrijke efficientieslag.

- Het bestuur heeft moeten investeren in een nieuw administratiesysteem voor de leden en

deskundigen i.v.m. onvoorziene opheffing van de samenwerkende organisatie.

Congres 

- De congres werkgroep, heeft in afstemming met het bestuur, het jaarlijkse congres op 15 maart

2019 georganiseerd, met als thema ‘Ik ga dood maar nu nog even niet: wat betekenen de

medische ontwikkelingen voor de patiënt?’ 91% van de bezoekers beoordeelden het totale

programma met uitstekend tot goed. Er waren 255 aantal bezoekers.

- De NVPO-award is uitgereikt aan dr. Saskia Duijts voor haar bijzondere verdiensten binnen de

psychosociale oncologie. Tom Bootsma heeft de poster-award in ontvangst mogen nemen.

Kennisdeling via NVPO kanalen 

- Het tijdschrift ‘Psychosociale Oncologie’ is in 2019 viermaal uitgekomen. Er was dit jaar geen

themanummer. Er is een nieuwe hoofdredacteur geworven. Liza van Lent zal in 2020 het

hoofdredacteurschap van John Soerdiman overnemen. Wij danken John voor zijn ad-interim

werkzaamheden.

- De website en andere sociale media kanalen, Twitter en LinkedIn, zijn up-to-date gehouden. De

LinkedIn pagina van de NVPO is van een persoonspagina naar een bedrijfspagina overgezet. De

website is 14.200 aantal keer bezocht in 2019 (dat is 45% meer dan vorig jaar).

- De nieuwsbrief is zesmaal uitgekomen. Er waren gemiddeld 500 subscribers.

Overig 

- In 2019 heeft de NVPO een stand beheerd tijdens het AvL symposium ‘Oncologie in perspectief'.


