
Jaarverslag 2020 NVPO-bestuur en werkgroepen 
  
Samenstelling bestuur   
Dhr. Prof. dr. Robbert Sanderman, voorzitter, portefeuille congres  
Mw. Dr. Vera Atema, secretaris, portefeuille website  
Mw. Dr. Liesbeth van Vliet, penningmeester, portefeuille wetenschappelijk onderzoek 
Dhr. Prof. dr. Peter Huijgens 
Mw. Dr. Chantal Lammens, portefeuille pr en fondsenwerving 
Mw. Drs. Anette Pet, algemeen bestuurslid, portefeuille deskundigheidsbevordering  
Mw. Dr. Eveliene Manten, algemeen bestuurslid, portefeuille tijdschrift  
  
Veranderingen bestuurssamenstelling  
In maart is dhr. drs. Gerwin Witvoet als voorzitter afgetreden en opgevolgd door prof. dr. Robbert 
Sanderman. Tevens zijn prof. dr. Peter Huijgens, dr. Chantal Lammens en dr. Vera Atema toegetreden tot 
het bestuur.  
  
Bijeenkomsten bestuur  
Het bestuur heeft 8 keer vergaderd. 
  
Secretariaat/ledenadministratie  
Mw. Gré Haan bekleedt het secretariaat.  
  
Ambtelijk secretariaat  
Het ambtelijk secretariaat is per ingang van 2020 komen te vervallen.  
  
Ledenaantal  
Per 31 december 2019 had de NVPO 465 leden. Met correctie van de te verlopen lidmaatschappen per 
01 januari 2020 waren dat er 435. Dit aantal is gedaald naar 398 op 04/01/21.   
  
Behaalde doelen 2020 
Het bestuur heeft zich in 2020 op verschillende wijzen ingezet voor deskundige psychosociale 
oncologische zorg. Deze inzet komt in onderstaande onderwerpen aan de orde. In verband met de COVID 
pandemie zijn enkele activiteiten anders verlopen dan gepland. Daarom zal onderstaande enigszins 
afwijken van voorgaande jaren.  
 
Onderzoek  

- De werkgroep wetenschappelijk onderzoek heeft zich ingezet om de NVPO-leden een actueel 
overzicht (Kennishub) te geven van lopende en afgeronde onderzoeken binnen de psychosociale 
oncologie.  

- De werkgroep wetenschappelijk onderzoek heeft 1 activiteit voor early career onderzoekers 
georganiseerd.  

 
Zorg  / deskundigheid 

- Het NVPO-bestuur is in gesprek met twee beroepsgroepen over een eventuele opname in het 
deskundigenbestand.  

- De voorwaarden voor opname in het deskundigenbestand zijn aangepast. In overleg met het veld 
is besloten om de voorwaardelijke werkervaring voor zorgprofessionals werkzaam in een POC 
van 2 jaar naar 6 maanden te verlagen.  

- 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.  

 
  



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 zich gecommitteerd aan de doelen van het Nationaal Actieplan van de 
Taskforce CSC.  

- 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 

- Er is gestart met een update van het in 2015 verschenen rapport: ‘interventies in de psychosociale 
oncologische zorg’. 

- Het bestuur en de werkgroepen hebben dit jaar de ALV digitaal verzorgt.  
- Het bestuur werkt nauw samen met team Kanker & Leven van IKNL.  
- Het bestuur heeft moeten investeren in een nieuw administratiesysteem voor de leden en 

deskundigen. Tevens is er geïnvesteerd in de website.  
 
Congres 

- Dit jaar heeft het congres met als thema ‘Afscheid van taboes rondom kanker: Van ongepast & 
ongemakkelijk naar gepast & gemakkelijk in het belang van de patiënt! plaatsgevonden’. 63% van 
de bezoekers beoordeelden het totale programma met uitstekend of goed. Er waren 225 
bezoekers.  

- De NVPO-award is uitgereikt aan drs. Christien de Jong voor haar bijzondere verdiensten binnen 
de psychosociale oncologie. Jacqueline ter Stege heeft de posterpitch-award in ontvangst mogen 
nemen.  

 
Kennisdeling via NVPO kanalen 

- Het tijdschrift ‘Psychosociale Oncologie’ is in 2020 viermaal uitgekomen. Het themanummer ging 
over e-health. Dit thema nummer is ook gedigitaliseerd en leden kunnen alle artikelen via de 
website lezen. Niet leden kunnen van elk artikel enkele regels online inzien en er is 1 artikel geheel 
toegankelijk, ter werving van nieuwe leden.     

- De werkgroep ‘website’ is in een andere vorm gegoten. In 2020 zijn de twee vaste leden gestopt 
en wij danken Niki Medendorp en Esmee Visser voor hun inzet. Er is nu een werkgroep in het 
leven geroepen die alle communicatie via de NVPO kanalen (exclusief het tijdschrift) verzorgt. In 
deze werkgroep zitten de secretaris, het secretariaat en Vanessa Bouwman (adviseur IKNL).  

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


