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Missie 
De NVPO zet in op tijdige aandacht voor de psychosociale en maatschappelijke gevolgen van kanker 
en/of de behandelingen voor mensen die leven met en na kanker. De NVPO zet in voor kwalitatief 
hoogwaardige en toegankelijke psychosociale zorg vanaf diagnose; een onlosmakelijk onderdeel van 
integrale oncologische zorg. De psychosociale component binnen de zorg wordt aangeboden door 
psychosociaal-oncologisch (PSO) zorgprofessionals werkzaam in alle lijnen (0e-3e lijn), gestoeld op 
wetenschappelijke kennis. De NVPO zet in op samenwerken in de zorg tussen PSO zorgprofessionals, 
verpleegkundigen, paramedici en medici. Dit ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van leven 
van mensen die leven met en na kanker en diens naasten.  
 
Visie  
De NVPO ondersteunt en initieert projecten gericht op wetenschappelijk PSO onderzoek waarvan de 
resultaten terugvloeien in de zorg; op de deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals en op de 
toegankelijkheid van psychosociale zorg. Tevens speelt de NVPO een stimulerende en initiërende rol 
in het beleidsmatig en in de praktijk bevorderen van integrale zorg en behandeling, vanaf diagnose.    
 

Kernactiviteiten  

Beleid 
 Uitvoering deelacties Nationaal Actieplan Kanker & Leven met partners 
 Onderhouden en intensiveren samenwerking partners TF CSC en aangaan van landelijk 

gestructureerde en geformaliseerde samenwerkingsverbanden met o.a. partijen Taskforce 
Oncologie t.b.v.  initiatieven op het gebied van tijdige, toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige 
paramedische en psychosociale zorg ingebed in het geheel van de oncologische zorg.  

Zorg & deskundigheid 
 Onderhouden van het deskundigenbestand,  keurmerken en scholingsaanbod.  
 Kennisdeling middels basisproducten/activiteiten te weten het tijdschrift, de website, de 

nieuwsbrief, het congres.  
Onderzoek 

 Onderhouden en doorontwikkeling van de Kennishub (voorheen Jaarindex).  
 Organiseren van onderzoek specifieke activiteiten zoals de ECRN en MCRN bijeenkomsten. 

 
Focus 2021    

September 2020 is het Nationaal Actieplan Kanker & Leven (NAP) van de Taskforce Cancer 
Survivorship Care  (TF CSC) gelanceerd. De NVPO is partner binnen de TF CSC en zal als zodanig 
aansluitend binnen haar eigen missie en visie een substantiële bijdrage leveren aan de uitvoering van 
de actiepunten binnen het NAP. Deze zijn in de onderstaande focuspunten meegenomen/aangeduid.  

Kennisvergaring  en  verspreiding 
 Verspreiding van en verwijzing naar actuele overzichten m.b.t. zorg, onderzoek en beleid o.a. 

via landelijke en regionale netwerken binnen de PSO zorg. In 2021 wordt hiertoe een update 
van het in 2015 verschenen interventierapport uitgebracht en zal deze middels een verkregen 
subsidie worden geïntegreerd in de Kennishub. Hiermee draagt de NVPO tevens bij aan de 
uitvoering en toekomstige actualisatie van de Kennisagenda Kanker & Leven.  

 Facilitatie van kennisvergaring en verspreiding via landelijke en regionale netwerken binnen de 
PSOZ. 

 
 Integratie  PSOZ  en  medische zorg  

 De samenwerking met IKNL verder uitbouwen en formaliseren. Door gebruik te maken van 
reeds bestaande netwerken van beide partijen kunnen gezamenlijk gedragen doelen, de 
overlap in activiteiten en producten beter op elkaar afgestemd worden en leiden tot een grotere 



slagkracht. Het doel is de organisatie van zorg te verbeteren door de juiste zorg op de  juiste 
plaats aan te bieden. In het kader hiervan zetten beide partijen zich o.a. in voor integrale 
regionale netwerkzorg. 

 In samenwerking met de partners vanuit de TF CSC zal worden gewerkt aan het uitbreiden en 
optimaliseren van de netwerkzorg op het gebied van zorg voor gevolgen van kanker en de 
samenwerking/aansluiting met de oncologienetwerken (comprehensive cancer networks) voor 
de medisch technische zorg.  

 Nadere verbinding zoeken met medisch technische en verpleegkundige gremia, alsmede 
patientenvertegenwoordiging als NFK,  t.b.v. een integrale behandeling voor mensen die leven 
met en na kanker waar de PSO een logisch onderdeel van is.  
 

Waarborgen deskundigheid van professionals binnen de PSOZ 
 Uitbreiding van opname zorgprofessionals in het deskundigenbestand. In 2021 zal het 

deskundigenbestand met min 1 discipline worden uitgebreid. (in aanvulling op psychologen, 
maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers). Keurmerken en scholingen worden hiertoe 
ge-update en uitgebreid.  

 Het wegnemen van financiële drempels (in samenwerking met TF CSC (specifiek LOPPSOZ) 
en TF Oncologie); 1e lijnsfinanciering o.a. middels continuering lobby en project 
aanpassingsstoornis bij kanker, alsmede 2e lijnsfinanciering  zorg voor gevolgen van kanker 
integraal onderdeel van bekostigingsstructuur oncologische zorg.  

Met de inzet op bovengenoemde punten zal de NVPO zich in 2021 ook vol inzetten op ledenwerving 
en binding en verbinding met leden in 2021.  

 

 

 
 


