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Samenstelling bestuur 2021  

 

Bestuurslid Functie / portefeuille  Datum aantreden  

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

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

Mw. dr. Vera Atema Secretaris 03 – 2020 

Mw. dr. Liesbeth van Vliet Penningmeester, 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 

 

Veranderingen bestuurssamenstelling  

Er zijn in 2021 geen veranderingen geweest in de bestuurssamenstelling. In maart 2022 zal Meeke 

Hoedjes aantreden als secretaris. Vera Atema zal het penningmeesterschap over nemen van Liesbeth 

van Vliet.  

 

Bijeenkomsten bestuur  

Het bestuur heeft 8 keer vergaderd. 

  

Secretariaat/ledenadministratie  

Mw. Gré Haan is eind 2021 met pensioen gegaan. De NVPO is Gré meer dan dankbaar voor haar 

jarenlange inzet voor de vereniging. Zij heeft voor haar verdiensten de Hanneke de Haes award (eenmalige 

extra uitreiking) ontvangen Er is in kleine kring aandacht besteed aan haar pensioen.. Mw. Anke Thaels 

bekleedt nu het secretariaat. Het emailadres voor vragen aan het secretariaat blijft ongewijzigd 

(nvposecr@nvpo.nl).   

  

Ledenaantal  

Per januari van dit jaar had de NVPO 409 leden. In januari 2021 betrof het ledenaantal 398.  

  

Behaalde doelen 2021 

Het bestuur en de werkgroepen hebben zich in 2021 op verschillende wijzen ingezet voor deskundige 

psychosociale oncologische zorg. Deze inzet komt in onderstaande onderwerpen aan de orde. Wederom 

zijn, in verband met de COVID pandemie, enkele activiteiten anders verlopen dan gepland.  

 

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 moedigt onderzoekers binnen de psychosociale oncologie actief aan om 

hun projecten in te dienen bij de Kennishub en up to date te houden. Een van deze initiatieven is 

het ‘Onderzoeker in beeld’-filmpje waarin een onderzoeker en een project uit de Kennishub 

uitgelicht worden. 

- Op verzoek van de Taskforce Cancer Survivorship zijn voorbereidingen getroffen om onderzoeken 

op het gebied van late (medische) gevolgen vanaf 2022 op te nemen in de Kennishub.  

- De werkgroep wetenschappelijk onderzoek heeft 2 activiteiten voor early career en 1 voor mid-

career onderzoekers georganiseerd.  

 

Zorg  / deskundigheid 

- De NVPO heeft in samenwerking met de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal werkenden 

(LVPW), psychosociaal therapeuten toegevoegd als discipline aan het deskundigenbestand.  
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- Naar aanleiding van wensen uit het veld voor multidisciplinaire intervisie heeft de NVPO 

voorbereidingen getroffen om dit in 2022 te faciliteren.  

- Er zijn oriënterende gesprekken geweest met Amsterdam UMC over het organiseren van een 

‘psychosociaal beraad’ waar o.a. casuïstiek besproken kan worden. Dit is bedoeld voor 

(para)medici en professionals op het gebied van psychosociale zorg. Er zal in 2022, als de COVID-

pandemie het toe laat, een pilot worden gestart.  

- Als penvoerder namens het LOPPSOZ en in afstemming met relevante beroepsvereniging is 

besloten dat de NVPO de kwaliteitstoetsing van oncologiezorgnetwerken zal gaan verzorgen.   

- 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. Eind 2021 is, conform afspraak, de instroom beëindigd.  

- Het in 2015 verschenen rapport: ‘interventies in de psychosociale oncologische zorg’ is geüpdatet. 

Lopende interventies binnen de psychosociale en paramedische oncologische zorg zijn 

toegevoegd aan de Kennishub. Dit is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het VIOZ.  

 

Beleid 

- Het bestuur heeft zich gecommitteerd aan de doelen van het Nationaal Actieplan van de Taskforce 

CSC.  

- Het bestuur heeft deelgenomen aan overleggen van de Taskforce CSC.  

- In gezamenlijke met de Taskforce CSC buigt het bestuur zich over de lobby voor de bekostiging 

van psychosociale en paramedische zorg voor mensen die leven met of na kanker.  Specifieke 

focus van de NVPO, mede op basis van de eerste resultaten van de pilot, betreft de bekostiging 

voor GGZ zorg.  

- Het 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, NFK, IPSO, IKNL, V&VN oncologie, PAZ/LVMP) en andere 

beroepsverenigingen/ stakeholders. 

 

Overstijgende activiteiten  

 

Algemeen 

- Het bestuur heeft een bid uitgebracht voor het IPOS congres 2024. De procedure loopt nog.  

- Het bestuur en de werkgroepen hebben dit jaar de ALV digitaal verzorgt.  

- Het bestuur heeft besloten om te stoppen met het in 2020 geïntroduceerde administratiesysteem 

voor de leden en deskundigen. Bugs en ontevredenheid van de leden over de bijbehorende login 

procedures lagen hieraan ten grondslag. Om herhaling te voorkomen zal gewerkt gaan worden 

met het veelgebruikte Moneybird boekhoudsysteem. Dit wordt momenteel ingericht in 

samenwerking met LMDW products.  

 

Congres 

- Dit jaar heeft het congres met als thema ‘Gepersonaliseerde kankerzorg: van ‘one size fits all’ naar 

‘which size fits who’ op 19 maart online plaatsgevonden. Er hebben 183 aantal mensen het 

congres bijgewoond. Circa 80 toehoorders gaven feedback via het evaluatie formulier en 

beoordeelde het totale programma met gemiddeld een 7,7.  

- Afgelopen jaar is voor het eerst de Hanneke de Haes award (voorheen NVPO award) uitgereikt. 
De winnares prof. dr. Marije van der Lee ontving voor haar bijzonder verdiensten de mooie award 
en een dinerbon. 
 

Kennisdeling via NVPO kanalen 

- Het tijdschrift ‘Psychosociale Oncologie’ is in 2021 viermaal uitgekomen. De oplage ligt rond de 

450. Het themanummer ging over zingeving en geluk tijdens kanker. Alle nummers zijn 

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. Liza van Lent heeft afscheid 



genomen als hoofdredacteur en per 2022 is Ellen Ricke de hoofdredacteur. Wij danken Liza voor 

haar inzet en wensen Ellen veel succes.     

- De nieuwsbrief van de NVPO is deels vernieuwd. Dit betref zowel de frequentie (4x per jaar) als 

de inhoud. Laatstgenoemde is nog volop in ontwikkeling en zal ook in 2022 hoog op de agenda 

staan. Tevens is de nieuwsbrief openbaar gesteld voor niet NVPO-leden. Er zijn momenteel meer 

dan 600 subscribers.   

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


