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Even voorstellen: 

Het kennisnetwerk bestaat uit de volgende leden: 

Dagmar Linz, Vaktherapeut beeldend, DALI Art Therapy 

Jacob Taekema, Vaktherapeut beeldend, Medisch Centrum Leeuwarden 

Margriet Gordijn, Vaktherapeut  beeldend, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 

Anneke Naaijkens-Doek, Vaktherapeut muziek, Più Mosso Muziektherapie en -begeleiding 

 

Terugblik 2014 / 2015 

Deze acties heeft het kennisnetwerk het afgelopen jaar ondernomen: 

 In stand houden kennisnetwerk met vertrekkende en tijdelijk instromende leden 

 In kaart brengen vaktherapeuten werkzaam binnen het oncologisch werkveld 

 Opname gegevens vaktherapeuten in de DVO 

 Samenwerking IKNL mbt implementatie opname richtlijn oncologische revalidatie 

 Monitoring landelijke bachelor en master-onderzoeken.  

 Start opbouw contact rondom implementatie opname richtlijn oncologische revalidatie  

 

Resultaten enquête 

We willen jullie graag bedanken voor het invullen van de enquête. Er zijn 41 vaktherapeuten, 1 coach 

en 1 kunstzinnig therapeute die de enquête hebben ingevuld. 72% van de invullers is beeldend 

therapeut, 14% PMT-er en muziektherapeut, 7% is danstherapeut en 2% dramatherapeut.  

Er zijn geen mensen die full-time in het oncologisch werken, 81% doet dit part-time en 19% werkt 

nog niet binnen dit werkveld. Een groot gedeelte van de invullers werkt in een eigen praktijk en een 

aantal werkt samen met inloophuizen. Een kleinere groep werkt binnen een AGZ of PAAZ en binnen 

overige werkplekken, zoals GGZ en revalidatie.  

Wat voor ons ook erg interessant was om te weten was op welke manier jullie graag op de hoogte 

gehouden willen worden van de ontwikkelingen van het kennisnetwerk. We hebben hierop besloten 

te gaan werken met nieuwsbrieven, die via de mail verstuurd worden naar de mensen die aan 

hebben gegeven mails te willen ontvangen. De nieuwsbrieven worden daarnaast ook op Linked-in 

geplaatst. Er zijn ook een aantal mensen die aan hebben gegeven actief een bijdrage te willen 

leveren aan het kennisnetwerk. We nemen in de komende tijd nog contact op met deze mensen. 

Ook heeft 1 respondent aangegeven, graag informatie en gegevens uit te willen wisselen. Het 

kennisnetwerk mag geen persoonsgegevens uitwisselen, wel hebben we op de planning staan dat we 

regiodagen gaan organiseren, waarop je collega’s kunt ontmoeten.  

We hopen jullie met deze samenvatting een kleine inkijk te hebben gegeven in de resultaten van de 

enquête ‘vaktherapie en oncologie’. Als je hier nog vragen over hebt of je wilt de vragenlijst nog 

invullen, neem dan contact met ons op via: oncologie@vaktherapie.nl 

 

Linked-in 

Een aantal respondenten heeft aangegeven uitgenodigd te willen worden voor de Linked-in groep. 

Het is om onduidelijke redenen nog niet gelukt om iedereen uit te nodigen. We blijven dit proberen, 

vooralsnog ontvangen deze mensen informatie via de nieuwsbrief in de mail.  
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Opname in de DVO 

Naar aanleiding van het invullen van de enquête zijn de gegevens van de vaktherapeuten die dit 

wensten doorgegeven aan het IKNL voor opname in de DVO. Hierbij is rekening gehouden met de 

volgende kwaliteitseisen: 

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

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

(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. 

Het IKNL heeft een overeenkomst gesloten met Vektis, waardoor in de toekomst vaktherapeuten die 

een AGB-code (vaktherapie) hebben direct opgenomen kunnen worden. Ze gaan nog onderzoeken of 

hierin een specialisatie oncologie meegenomen kan worden, zodat geen vervuiling van de DVO 

ontstaat (dit betekent niet dat er specifieke nascholing op het gebied van oncologie vereist is).  

 

Stand van zaken richtlijnen 

21 maart is er een denktankmiddag georganiseerd waarin het kennisnetwerk in gesprek gaat met een 

aantal genodigden uit het medisch oncologisch werkveld om te onderzoeken hoe vaktherapie een 

plek kan krijgen in de richtlijn oncologische revalidatie. Ons doel is om binnen deze richtlijn een 

module te implementeren waarvan het kennisnetwerk eigenaar blijft. Hiervoor moeten we van de 

eigenaar van de richtlijn de ruimte krijgen om deze module te ontwikkelen en via de EBRO-normen 

onderzoek naar VT en oncologie te doen, zodat we hier vervolgens een subsidie voor aan kunnen 

vragen.  

Deze weg is niet de makkelijkste weg, maar mocht het lukken dat heeft hij in ogen wel het meeste 

resultaat. Mochten we merken dat er geen opening is voor een module binnen de richtlijn 

oncologische revalidatie, dan kunnen we nog inzetten op een zelfstandige module binnen oncoline 

en pallialine (* richtlijndatabases voor oncologische zorg), waarnaar vanuit verschillende richtlijnen 

verwezen kan worden.  

Aanvulling: Het overleg heeft inmiddels plaatsgevonden en we waren heel erg tevreden over het 

verloop. Een uitgebreid verslag volgt in de volgende nieuwsbrief.  

 

Uitwisseling artikelen 

Er is uit de enquête de vraag gekomen naar de mogelijkheid tot het uitwisselen van artikelen. 

Mogelijkheden om artikelen te delen (waarbij rekening houden met copyright) staat op de agenda 

voor ons volgende overleg. Momenteel zijn er alleen maar artikelen van beeldend, muziek en drama 

beschikbaar. We willen jullie uitnodigen om relevante artikelen met betrekking tot vaktherapie en 

oncologie met ons te delen via oncologie@vaktherapie.nl. Ook artikelen mbt palliatieve zorg zijn 

hierin welkom.  

 

Plannen 2016 / 2017 

 Voortzetting implementatie opname richtlijn oncologische revalidatie 

 Organiseren regiodagen mono- / multidisciplinair 

 Monitoring en ondersteuning onderzoeken bachelor en masterstudenten 

 Vergroten bekendheid vaktherapie binnen het oncologisch werkveld.  

 

Gaten binnen het kennisnetwerk 

Op dit moment zijn er geen PMT-ers, dramatherapeuten, danstherapeuten of kunstzinnig 

therapeuten die deel uitmaken van het kennisnetwerk vaktherapie en oncologie. Dit levert een hiaat 
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op in de kennisoverdracht die wij kunnen doen naar het oncologisch werkveld. We hebben het 

afgelopen jaar veel tijd en energie geïnvesteerd in pogingen om mensen vanuit de bovengenoemde 

vakgebieden deel te laten uitmaken van het kennisnetwerk. Omdat dit geen langdurige effecten 

heeft opgeleverd, hebben we besloten de verantwoordelijkheid voor dit probleem terug te leggen bij 

de betreffende vakverenigingen en hun leden. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de 

ontwikkelingen van vaktherapie binnen het oncologisch werkveld. Mochten er mensen zijn die graag 

toch vanuit de PMT, drama- of danstherapie een bijdrage willen leveren, dan zijn zij van harte 

welkom.  

 

 

Vacatures 

Het kennisnetwerk heeft een vacature voor een secretaris. Als secretaris ben je de eerste 

contactpersoon naar geïnteresseerden in vaktherapie en oncologie. Je beheert de mailbox en legt 

contacten met sleutelfiguren van patiëntenorganisatie en landelijke organen binnen het 

oncologische werkveld. Je maakt onderdeel uit van een enthousiaste groep vaktherapeuten met een 

expertise op het gebied van vaktherapie en oncologie.  

 

Wat vragen we van je: 

 Een betrokkenheid op vaktherapie binnen het oncologisch werkveld 

 Een intentie om je voor langere tijd (bij voorkeur ten minste 1 jaar) te verbinden aan deze 

functie 

 Plezier in netwerken en het uitdragen van de mogelijkheden van vaktherapie 

 Plezier in het opzoeken van uitdagingen en het pakken van kansen met betrekking tot de 

ontwikkeling van vaktherapie binnen het oncologisch werkveld 

 Een beschikbaarheid van gemiddeld 1 uur per week, bij voorkeur mogelijkheid tot 

vergaderen op maandagavond. 

 

Wat bieden we: 

 Reiskosten vergoeding bij externe afspraken 

 Samenwerking met een bevlogen en gepassioneerde werkgroep.  

 Je bent als 1 van de eerste op de hoogte van landelijke ontwikkeling en kunt daar binnen je 

eigen werkpraktijk van profiteren.  

 Registratiepunten voor je (her)registratie bij de SRVB 

 

 


