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Bestuurssamenstelling  

Bestuurslid Functie / portefeuille  Datum aantreden  

Dhr. prof. dr. Robbert Sanderman Voorzitter 03 – 2020  

Dhr. prof. dr. Peter Huijgens Vice-voorzitter 03 – 2020 

Mw. Dr. Meeke Hoedjes Secretaris 03 – 2022  

Mw. dr. Vera Atema Penningmeester 03 – 2020 

Mw. dr. Liesbeth van Vliet Wetenschappelijk onderzoek 03 – 2018 

Mw. dr. Chantal Lammens PR&F, congres 03 – 2020 

Mw. dr. Eveliene Manten-Horst PR&F, communicatie 03 – 2018  

Mw. drs. Anette Pet Deskundigheidsbevordering 03 – 2018 

 

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 op 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 

samenwerking 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 en doorontwikkelen 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 2022  

De NVPO is partner binnen de TF CSC en levert, aansluitend bij haar eigen missie en visie, een substantiële 

bijdrage aan de uitvoering van de actiepunten binnen het Nationaal Actie Plan Kanker & Leven (NAP). Deze zijn 

in de onderstaande focuspunten voor 2022 meegenomen/aangeduid.  



Netwerkzorg 

voor gevolgen van kanker en integratie medische zorg 

- De NVPO is namens de TF CSC de uitvoerende en geëigende partij voor kwaliteitsborging van 

netwerkzorg voor gevolgen van kanker, specifiek de paramedische en psychosociale gevolgen. Zo 

verzorgt de NVPO als penvoerder namens het LOPPSOZ de kwaliteitstoetsing en daarmee borging van 

de oncologie zorgnetwerken verzorgen.  

- Via de SONCOS normering wordt inzet gepleegd op de verbinding van deze oncologie zorgnetwerken 

met de medisch technische oncologienetwerken.  

- In samenwerking met het Amsterdam UMC, locatie VUMC, wordt een pilot georganiseerd voor 

multidisciplinaire psychosociale intervisiebijeenkomsten. Deze worden specifiek georganiseerd met de 

afdelingen medische oncologie, hematologie en neurologie, in samenwerking met en ondersteuning van 

de afdeling medische psychologie en het Ingeborg Douwes Centrum.   

Waarborgen deskundigheid van professionals binnen de PSOZ  

- Inrichten herregistratie zorgprofessionals in het deskundigenbestand. In 2022 zal de herregistratie voor 

zorgprofessionals in het deskundigenbestand op basis van deskundigheidsbevordering worden ingericht. 

In 2023, ten tijde van het 10 jarig jubileum van het NVPO deskundigenbestand is deze kwaliteit borgende 

slag gerealiseerd en ingeregeld.  

- Organisatie van multidisciplinaire online intervisiebijeenkomsten voor psychologen, psychotherapeuten, 

maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en psychosociaal therapeuten. In 2022 wordt hiertoe een 

pilot van twee thematische bijeenkomsten georganiseerd en geëvalueerd.  

- In samenwerking met TF CSC zet het bestuur zich in voor de bekostiging van psychosociale en 

paramedische zorg voor mensen die leven met en na kanker. Specifieke focus voor 2022 is, mede op 

basis van de eerste resultaten van de pilot aanpassingsstoornis, de GGZ zorg in de 1e lijn. Specifiek zal 

hierbij het nieuwe ZorgPrestatieModel worden gemonitord op passendheid voor psychologische 

problematiek bij oncologische patiënten. Daarnaast zal in samenwerking met de partners binnen het 

LOPPSOZ als netwerkorganisatie ingezet worden op financiering van multidisciplinaire netwerkzorg in de 

1e lijn. De NVPO zal een stevige bijdrage leveren om de lobbypunten tezamen met haar partners te helpen 

realiseren.  

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 2022 wordt de Kennishub uitgebreid met 

actueel en lopend onderzoek op het gebied van Late Medische Effecten, zoals bijvoorbeeld neuropathie 

en verhoogde kans op hart- en vaatziekten ten gevolge van de behandeling. Hiermee draagt de NVPO bij 

aan de uitvoering en toekomstige actualisatie van de Kennisagenda Kanker & Leven.  

- Inrichten van een infrastructuur voor de implementatie van evidence based interventies in de 

psychosociale zorg. Hiertoe zal de NVPO samenwerken met de partners binnen de TF CSC. Middels het 

overzicht van onderzoeken en interventies binnen de Kennishub heeft de NVPO een instrument welke 

overzicht en inzicht biedt op interventies die verder gebracht dienen te worden.    

 

In al haar uitingen zal de NVPO zich sterker profileren als netwerkorganisatie van de psychosociale oncologie. 

Externe expertise zal worden ingehuurd om de NVPO hierin sterker te profileren en de zichtbaarheid te vergroten. 

Met de inzet op bovengenoemde punten zal de NVPO zich in 2022 ook vol inzetten op ledenwerving en binding 

en verbinding met leden. 

 

 

 


