Jaarverslag 2017 NVPO-bestuur
Samenstelling NVPO-bestuur 2017
Dhr. drs. Gerwin Witvoet, Voorzitter per 17-3-2017, portefeuille Congres
Mw. Sietske van der Veldt, Secretaris, portefeuille Website en Deskundigheidsbevordering
Mw. dr. Inge Henselmans, Algemeen bestuurslid per 17-03-2017, Penningmeester vanaf september
2017, portefeuilles PR en Fondsenwerving en Wetenschappelijk Onderzoek. Zij treedt af zodra een
nieuwe penningmeester is gevonden.
Dhr. dr. Michiel de Ruiter, Penningmeester, portefeuille PR en Fondsenwerving en Wetenschappelijk
Onderzoek, afgetreden per september 2017
Dhr. Drs. ir. Gijs Coppens, Algemeen bestuurslid, portefeuille Tijdschrift, afgetreden per december
2017.
Per januari 2017 is het bestuur gestart met een Ambtelijk secretaris, deze functie is ingevuld door Mw.
dr. Kirsten Douma, zij is per 31 december 2017 afgetreden i.v.m. een nieuwe baan.
De werving van nieuwe bestuursleden heeft onze continue aandacht gehad. Als NVPO-bestuur zijn
we verheugd te melden dat we tijdens de ALV twee nieuwe bestuursleden aan u kunnen voordragen.

Bijeenkomsten bestuur
Het NVPO-bestuur heeft 6 maal vergaderd en 1 heisessie georganiseerd. Bij deze vergaderingen op
het IKNL kantoor zijn gedurende het eerste half uur de voorzitters van de verschillende werkgroepen
aangesloten. Dit persoonlijk contact werd wederzijds zeer gewaardeerd, daarnaast ontstond meer
inzicht in elkaars werkzaamheden en belastbaarheid, waardoor beter bijgestuurd kon worden.
Ledenaantal NVPO
Per 31 december 2017 had de NVPO 474 leden. In 2017 hebben zich 49 nieuwe leden aangemeld en

29 hebben er opgezegd.
NVPO-secretariaat/Ledenadministratie
Mevr. Gré Haan voert deze werkzaamheden voor 5 uur per week als freelancer uit.

Behaalde doelen 2017
Inzet voor psychosociale zorg als integraal onderdeel van de oncologische zorg
Het NVPO-bestuur heeft zich in 2017 op verschillende manieren ingezet voor deskundige
psychosociale zorg als vanzelfsprekend geïntegreerd onderdeel van de oncologische zorg.
Deze inzet komt in onderstaande onderwerpen aan de orde:

1. NVPO-werkgroepen Wij verwijzen voor de voortgang in de verschillende werkgroepen naar
de jaarverslagen 2017, zie www.nvpo.nl. Door de vrijwillige inzet van werkgroepleden komen
verschillende producten tot stand (betreffende de werkgroepen ‘Tijdschrift’ (‘Psychosociale
Oncologie’), ‘Website’ (onderhouden website, social media en uitbrengen NVPO-Nieuwsbrief),
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‘Congres’ (jaarlijks NVPO-congres), ‘PR & Fondsenwerving’ (onder andere PR materiaal en
subsidieaanvragen), en ‘Wetenschappelijk Onderzoek’ (o.a. het ECRN, de Jaarindex in
devember 2017) en ‘Deskundigheidsbevordering’ (Deskundigenbestand). Het NVPO-bestuur
dankt de leden van werkgroepen hartelijk voor hun inzet. Zonder hen waren deze producten
en activiteiten niet mogelijk. Het bestuurslid (zie hierboven) dat lid is van / of
portefeuillehouder is van een bepaalde werkgroep zorgt voor overleg en communicatie tussen
het bestuur en de betreffende werkgroep.
Het in 2016 opgestelde kader voor de werkgroepen ten aanzien van taakstelling werkt goed.
In 2017 is gestart met het intensiveren van overleg tussen bestuur en de voorzitter van
verschillende werkgroepen. In het eerste half uur van de bestuursvergadering wordt de
voortgang binnen de werkgroep besproken, deze interactie met het bestuur wordt
gewaardeerd en heeft dit jaar geleid tot nieuwe ideeën en acties. Vragen rondom richtlijnen
worden door het NVPO-bestuur via website of nieuwsbrief uitgezet. Ook bestaat de
mogelijkheid om bij specialistische richtlijnen, professionals met bijzondere expertise in het
gebied van de betreffende richtlijn, te vragen de richtlijn te beoordelen, waarbij aandacht voor
psychosociale oncologie uiteraard centraal staat.
2. ALV en congres
De ALV en het jaarlijkse NVPO-congres zijn gehouden op vrijdag 17 maart 2017. Het thema
van het congres was ‘“Kennistranslatie binnen de psychosociale oncologie: samen
vooruit.”. Op het congres waren 152 deelnemers. Tijdens het congres zijn de NVPO-award
en de NVPO-posterprijs uitgereikt:
 de NVPO-award, die sinds 2003 wordt uitgereikt aan diegene(n) die zich in bijzondere
mate verdienstelijk heeft of hebben gemaakt voor de psychosociale oncologie in
Nederland, is in 2017 door de NVPO-jury toegekend aan Mw. Dr. Josette HoekstraWeebers, voor haar jarenlange toegewijde inzet voor de NVPO, waarvan de laatste jaren
als voorzitter.
 De NVPO-posterprijs is in 2017 uitgereikt aan mw. Kelly Reumkens, MSc, promovendus
Klinische Genetica MUCM+

3. Early Carreer Research Network (ECRN)
Op 1 juni 2017 is wederom een ECRN Research Day met na afloop een etentje
georganiseerd. Daarnaast is op 23 november 2017 een ECRN praktijkdag bij het Helen
Dowling Instituut in Bilthoven en een borrel na afloop van de Praktijkdag georganiseerd. Zowel
de Research Day als de Praktijkdag zijn geëvalueerd en door deelnemers als goed
beoordeeld. Binnen dit actieve netwerk is nu de behoefte ontstaan om een Mid-Career Research
Network (MCRN) op te richten. Daar zal in 2018 mee gestart worden.

4. Project ‘Realiseren en borgen van tijdige en (kosten)effectieve en toekomstbestendig
psychosociale oncologische zorg binnen de oncologische keten’
Sinds in 2012 de aanpassingsstoornis uit het basispakket is gehaald, valt een deel van de
(ex)kankerpatiënten tussen wal en schip. Deze patiënten worden over-behandeld of onderbehandeld waardoor zij niet de zorg krijgen waaraan zij behoefte hebben. Nu in 2016 de
richtlijn Aanpassingsstoornis voor kankerpatiënten is opgesteld, is het mogelijk om de
psychosociale zorg duurzaam in te richten. In overleg met het ministerie van VWS is besloten
hiervoor te starten met een pilot. Het betreft een tweejarige, landelijke Pilot
Aanpassingsstoornis die 1 maart 2018 van start is gegaan. De pilot is ontstaan vanuit een
samenwerking met het ministerie van VWS, ZONMW en het Landelijk Overleg Psychosociale
Oncologische Zorg. Het doel van deze pilot is te evalueren wat de invloed van zorg volgens de
richtlijn Aanpassingsstoornis is op het welzijn en de medische consumptie bij
(ex)kankerpatiënten met de indicatie aanpassingsstoornis. De aanname is dat bij een
vergoeding, uit het basispakket of anderszins publieke middelen, het behandelen van de
aanpassingsstoornis tot betere zorg en kostenbesparing leidt op langere termijn. Gedurende
2

de pilot kunnen (ex)kankerpatiënten die geïndiceerd zijn voor aanpassingsstoornis, aanspraak
maken op psychosociale oncologische zorg. De indicatiestelling en zorgverlening vinden
plaats volgens de richtlijn. Zie ook https://www.trimbos.nl/producten-endiensten/webwinkel/product/?prod=af1452
5. Richtlijnen
Revisie richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’
De revisie van de richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’, waarvoor de NVPO
subsidie kreeg van KWF Kankerbestrijding, staat online en is tijdens het jaarcongres 2017
door de voorzitter van de richtlijnwerkgroep dr. J. Hoekstra-Weebers overhandigd aan de
voorzitter van de NVPO.
Richtlijn ‘Kanker en Werk’
Het NVPO-bestuur is betrokken bij de totstandkoming en oplevering van richtlijn ‘Kanker en
Werk’. De in juni 2017 gepubliceerde versie van de richtlijn wordt door bedrijfsartsen
gedurende enkele maanden getest in hun dagelijkse praktijk. Op basis van die testervaringen
zal de NVAB de richtlijn zo nodig aanpassen.
‘Kwaliteitskader palliatieve zorg’
In oktober 2017 is het kwaliteitskader palliatieve zorg gepubliceerd. Vanuit de NVPO heeft
mw. dr. Mecheline van der Linden input geleverd. www.pallialine.nl
Overige richtlijnen
Verder hebben verschillende NVPO-leden een inhoudelijke bijdrage geleverd aan
tumorspecifieke richtlijnen of de tekst daarvan beoordeeld in verband met autorisatie.

6. Regelmatige berichtgeving via NVPO-kanalen
Het tijdschrift Psychosociale Oncologie is in 2017 vier keer uitgekomen. In het vierde nummer
is het thema ‘kanker en seks’ uitgelicht. Dit unieke dubbeldikke ‘omkeernummer’ is in
samenwerking met Tijdschrift voor Seksuologie tot stand gekomen. Het is een prachtig
document en naslagwerk geworden, waar we trots op kunnen zijn. De nieuwsbrief is 6 keer
uitgekomen. De informatie op de NVPO-website is up-to-date gehouden en regelmatig zijn
berichten via twitter en Linkedin verstuurd.
7. Overige activiteiten
De NVPO is samenwerkingspartner van het jaarlijkse AVL symposium 'Oncologie in
perspectief –(Over) leven’. In het NVPO tijdschrift is een weergave van het congres
gepubliceerd. Dit jaar heeft de NVPO een flyer met een kortingsaanbod voor het NVPO
lidmaatschap in de goodiebag opgenomen. Dit heeft 3 nieuwe leden opgeleverd.
De VenVN oncologie heeft voor haar adviesraad een afvaardiging van het NVPO bestuur
gevraagd. Mw. Sietske van der Veldt is hiervoor afgevaardigd. Op 7 september, tijdens de
jaarlijkse heidagen van het bestuur van de VenVN oncologie heeft de adviesraad samen met
het bestuur gekeken naar de nieuwe koers van de beroepsvereniging. De NVPO en de
VenVN blijven op deze manier partner in de organisatie van passende integrale oncologische
zorg.
De NVPO neemt deel aan de bijeenkomsten van de Taskforce Cancer Survivorship welke
georganiseerd worden door het IKNL. De Taskforce maakt gebruik van de producten
voortgekomen uit het KWF project “Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker”.
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