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Even voorstellen: 

Het kennisnetwerk bestaat uit de volgende leden: 

Anneke Naaijkens-Doek, voorzitter, Vaktherapeut Muziek Bsc. 

Dagmar Linz, Vaktherapeut Beeldend Bsc. / MA-Th in opleiding 

Yvonne Peschier, Kunstzinnig Vaktherapeut Beeldend BAT 

Lisan van der Wal, Vaktherapeut Beeldend Bsc 

Karina Heemskerk, Vaktherapeut Dans MDaT 

 

Kennisnetwerk versus werkveldgroepen 

Het kennisnetwerk bestaat uit de bovengenoemde leden. Daaraan gekoppeld zijn werkveldgroepen 

opgericht. Elke werkveldgroep bestaat uit leden van dezelfde beroepsvereniging. Zij komen periodiek 

samen om kennis uit te wisselen.  

 

Terugblik 2016 / 1e kwartaal 2017 

Deze acties heeft het kennisnetwerk het afgelopen jaar ondernomen: 

 Vaktherapeuten zijn gekoppeld aan de door het IKNL opgerichte regiogroepen.  

 De werkveldgroep muziektherapie en oncologie is gestart 

 Social media worden actief ingezet 

 Meewerken aan en het verspreiden van de film ‘vaktherapieën in de oncologische zorg’ 

 Samenwerking met NVKT door deelname van Yvonne Peschier aan het kennisnetwerk 

 Het kennisnetwerk was vertegenwoordigd op het NVPO-congressen en op verschillende 

symposia en congressen werd een posterpresentation van het lopende onderzoek van 

Dagmar Linz vertoond. 

 In kaart brengen kunstzinnig therapeuten werkzaam binnen het oncologisch werkveld 

 Gesprekken met het IKNL m.b.t. opname van kunstzinnig therapeuten in de DVO 

 Samenwerking commissie richtlijnen tbv ontwikkeling richtlijn ‘vaktherapie in de oncologische 

zorg’ 

 Gesprekken met IKNL en KWF rondom subsidie-aanvragen mbt onderzoek en vergroten 

zichtbaarheid vaktherapie  

 Inventarisatie tot samenwerking met  Nederlandse Federatie Kankerpatiënten, V&VN VS 

(Nederlandse vereniging verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten) en NVPO 

(Nederlandse vereniging van psychosociale oncologie) 

  

Opname in de DVO 

15 november 2016 is verwijsgidskanker.nl gelanceerd. In deze verwijsgids is een uitleg te vinden over 

wat vaktherapie is en de film ‘vaktherapieën binnen de oncologische zorg’ is er te bekijken.  

Daarnaast zijn vaktherapeuten die werkzaam zijn in de oncologie opgenomen in de verwijsgids. 

Het onco-kompas (een instrument wat zorgverleners kunnen inzetten als ondersteuning om patiënten 

naar passende zorg te verwijzen) is direct gelinkt aan de verwijsgids kanker.  

Het kennisnetwerk kan per kwartaal nieuwe aanmeldingen versturen of wijzigingen doorgeven, wil je 

een aanmelding doen, wijziging doorgeven of opname in de verwijswids kanker opzeggen, meld dit 

dan tijdig via: oncologie@vaktherapie.nl 
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De kwaliteitseisen waaraan (FVB)vaktherapeuten moeten voldoen zijn: 

 Affiniteit in het werken met oncologiepatiënten 

 Therapeut moet een afgeronde erkende HBO/Master-opleiding gedaan hebben in de richting 

creatieve therapie of PMT en is ingeschreven bij de vakvereniging van zijn vakgroep en bij 

voorkeur (kandidaat)geregistreerd bij de SRVB. 

 Therapeuten die de door de FVB erkende opleidingen Kunstzinnige therapie hebben gedaan, 

mogen worden opgenomen indien zij lid zijn van de NVBT of NVvMT.  

 

Kunstzinnige therapie & de DVO 

Het IKNL heeft na overleg besloten de kunstzinnig therapeuten ook op te nemen in de DVO. De 

kwaliteiteitseisen die gesteld worden: 

- Je bent geregistreerd lid van de NVKT.  

- Je bent werkzaam in de oncologie of wilt met deze doelgroep gaan werken.  

- Je bent actief lid van ‘de werkveldgroep kunstzinnige therapie en oncologie’ en neemt dus 

deel aan de scholingsdagen die vanuit het netwerk worden vormgegeven. (De eerste 

scholingsdag wordt gehouden op zaterdag 21 oktober, houd deze datum alvast vrij, verder 

informatie volgt.)  

Contactpersoon voor deelname is Yvonne Peschier. Momenteel loopt de opnameprocedure. Je 

ontvangt van de contactpersoon bericht zodra je gegevens aangeleverd mogen worden. Heb je 

vragen, neem contact op via yvonne@kunstzinnigetherapie.info  

 

Project IPSO OOO 

Vanuit IPSO wordt gewerkt aan het project Regionale Ondersteuning Optimalisering Psychosociale 

Oncologische Zorg. Doel van het Project OOO is mensen met kanker en hun naasten de beste zorg op 

het juiste moment te kunnen bieden. Er worden regionale zorgketens gesmeed waarin informele en 

formele zorg elkaar versterkt en aanvult. IPSO heeft voor dit project een overzicht ontvangen van onze 

beroepsverenigingen van de therapeuten die met de doelgroep oncologie werken. Dit voorjaar wordt 

gestart in de provincies Limburg en Noord-Holland. Hier wordt ervaring opgedaan in zowel een 

stedelijke als een meer landelijke omgeving en wordt gekeken welke regiogrootte werkbaar is. 

Vervolgens wordt het project, verspreid over de komende drie jaar, landelijk uitgerold.  

Uitwisseling artikelen 

Het indienen van artikelen via oncologie@vaktherapie.nl is altijd welkom, graag zelfs! Ze worden dan 

in de dropbox geplaatst. We willen jullie vragen geen artikelen uit de dropbox te halen, maar als je de 

artikelen op wilt slaan, deze te kopiëren naar je eigen map. 

 

Onderzoek 

Dagmar doet momenteel onderzoek ‘Hoe wordt vaktherapie beeldend momenteel toegepast binnen 

de palliatieve zorg in het hospice?’. In juni 2017 verwacht Dagmar het onderzoek af te ronden. In de 

dropbox vind je meer informatie.  

 

Social media 

Word lid van onze linkedIngroep ‘vaktherapeuten werkveld oncologie’, like en volg onze 

Facebookpagina ‘Vaktherapie Oncologie’ en volg ons ook op twitter ‘@Vaktheronco’. Als je 

interessante nieuwtjes wilt delen over ons vakgebied, stuur dan een mail naar 

oncologie@vaktherapie.nl, dan zorgen wij dat het op Facebook komt. 
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Plannen 2017 / 2018 

 Ontwikkeling richtlijn ‘vaktherapie in de oncologische zorg’ 

 Aanwezigheid op het NVPO-congres en AYA-symposium of symposium V&VNVS.  

 Vergroten bekendheid vaktherapie binnen het oncologisch werkveld.  

 Monitoring organisatie van regiodagen mono- / multidisciplinair 

 Monitoring en ondersteuning onderzoeken bachelor en masterstudenten 

 Organiseren symposium vaktherapieën in de oncologische zorg.  

 

 


