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                                INLEIDING  

 
De Tumorwerkgroep ( TWG ) Hematologie maakt  
onderdeel uit van de formele organisatie structuur  
van V&VN oncologie 

 
 



Wie zijn wij?  

- Beroepsvereninging voor verpleegkundigen en verzorgenden.  
- Oncologie 
- Special Interest Groep HEMATOLOGIE 

- Leden (volwassen en kinder hematologie), academisch en 
periferie 
 

- Doel: verbetert kwaliteit van zorg aan de 
hematologiepatiënt, doordat theoretische kennis en 
praktische ervaring worden gebundeld en actief worden 
uitgewisseld. 

 



                                    

 
1985 
Landelijke beenmergtransplantatie  
verpleegkundigen 

 
 
Landelijk overleg BMT verpleegkundigen 
 
 

 
2005 Deelname van 9 centra 

 
Deelname van 9 naar 15 centra waaronder de 
 kinder SCT 

 
2005 Aansluting bij VVOV 

 
TWG 

 
2009 Uitbreiding doelgroep 

 
TWG- Hematologie 



                                DOELSTELLING 

 
De TWG hematologie zet zich in voor het verbeteren  
 
van kwaliteit van verpleegkundige zorg aan  
 
patiënten met een hematologische aandoening  
 
door middel van het bundelen en uitwisselen van  
 
theoretische kennis en praktische ervaring 
  



                                DOELSTELLING  

 
De TWG hematologie biedt optimaal gelegenheid voor  
 
het opbouwen van formele en informele netwerken  
 
 
 
Daarnaast stimuleert de TWG innovatie en  
 
meningsvorming en biedt  kans tot persoonlijke  
 
ontwikkeling en beroepsmatige groei 
 



SAMENSTELLING TWG   
 
 
 Dagelijks bestuur 
 
 Bestuur: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, 

twee algemene leden 
 
 Leden: verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten 

werkzaam in de hematologische zorg 

 
 



                                 ACTIVITEITEN 

 
• Het aanbieden van scholing: 

 
• Oncologiedagen  

 
• Dutch Hematology Congress (DHC) 

 
• Hematologie opleiding 
 
• EBMT 
 
• Masterclasses 

 
• Profilering op (inter)nationale symposia 

 
• Landelijke vraagbaak en communicatieplatform 

 
• Landelijk SCT coördinatoren dag 
 

 
 
 
 

 
 
  



                                 ACTIVITEITEN 

 
• (Mee)beoordelen kwaliteit producten 

 
• Contacten patientenverenigingen en opleidingen 

 
• Het stimuleren van verpleegkundig 

 
 wetenschappelijk onderzoek 

 
• Samenwerken (inter) nationale partijen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



VERGADERINGEN 

 Bestuur: 5 keer per jaar 
 

 Plenair:  
 2 keer per jaar 
 Presentatie expert 
 Projectgroepen 

  
  



                                 PROJECTGROEPEN 

 
• Oncologiedagen 
• Dutch Hematologie Congres (DHC) 
• Nieuwsbrief 
• Oncologica 
• Stamcel coördinatorendag 
• Hovon  

 
 
 
 
 
 

 
 
  



                                 Samenwerking 

 V&VN Oncologie 
 HOVON 
 SKION                                                                                                                                                                                                                            
 EBMT                                                                                                                                                                                                                                                              
 KWF   
 IKNL 
 Hematologie-opleidingen 
 Patientenverenigingen 
 Pharmacie  

 
 
 
 
 
 

 
 
  



                                 LEERMOMENTEN 

- Verpleegkundig Symposium DHC  
- Scholing tijdens de tweejaarlijks ledenvergadering 
- Scholing op de V&VN oncologiedagen  
- Scholing tijdens het verpleegkundig symposium op het Dutch 

Hematology Congress (DHC) 
- TWG leden verzorgen lessen op de vervolgopleiding 

hematologieverpleegkundige. 
- De TWG ontwikkelt Master Classes in samenwerking met 

deskundigen en experts op gebied van ziektebeelden en 
behandeling. 

- Nieuwe ontwikkeling aandacht voor casuïstiek besprekingen of 
bespreken van stellingen met onderbouwingen vanuit de 
literatuur. 

 
 http://www.oncologieverpleging.nl/48/scholingen  

 
 
  

http://www.oncologieverpleging.nl/48/scholingen
http://www.oncologieverpleging.nl/48/scholingen


                                 PRODUCTEN 

• De TWG ontwikkelt en beoordeelt producten (zoals folders) 
 

• Advies GvHD 
• Donorboekje 
• Een Stamceltransplantatie gehad en dan? 
• SCT-coordinatorendag 
• EBMT: e-learning CML,MDS en Stamcelmobilisatie 
• Verpleegkundig protocol VIDAZA 
• Website http://www.oncologieverpleging.nl/47/producten 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

http://www.oncologieverpleging.nl/47/producten


                                 PRODUCTEN 

• De TWG Hematologie heeft een algemene informatiefolder 
'stamceldonoren' ontwikkeld.  

• Naast de Nederlandstalige versie is de folder in 7 talen te 
downloaden.  
 

Onderzoek 
• De werkgroep Graft versus Host Disease heeft een advies voor 

verpleegkundige zorg bij patiënten na allogene 
stamceltransplantatie geschreven: Advies Graft versus Host 
ziekte.  

• De kinderwerkgroep heeft een onderzoek naar Isolatie, wat 
betekent dat voor een puber gedaan.  
 
 
 
 
 

 
 
  



                                 PRODUCTEN 

Boeken 
• In samenwerking met de SCT contactgroep is in 2005 het boekje: 

"Een stamceltransplantatie gehad en dan......" uitgegeven. Na 
drie herdrukken met kleine aanpassingen, is in oktober 2013 een 
geheel vernieuwde 5e versie verschenen. 
 

In samenwerking met de EBMT nurses group zijn 2 brochures ook 
in het Nederlands verschenen: 

• Immunotrombocytopenie - Een praktische handleiding voor 
verpleegkundigen en andere paramedici 

• Hematopoetische stamcelmobilisatie en afereseprocedure 
 
 
 
 
 

 
 
  



VRAAGBAAK 
• Een levendige, landelijke vraagbaak op hematologisch  
• gebied om kennis en kunde uit te wisselen (met name via de   
 TWG email contacten) 
• Beschermende isolatie 
• Protocol CVC-lijnen 
• Toedieningsschema Pentostatin 
• Afkoppelen van centrale lijnen 
• PICC-lijnen 
• Ervaringen HDM 
• Zorgpaden NHL/HL 
• Vragen t.b.v. opleidingen 
• Ervaringen inname orale cytostatica bij MM 
• Ervaringen Dacarbazine 
• Lastmeter gebruik 
  



                                                             Sponsoring  

 
• Het afgelopen jaar is de TWG hematologie gesponsord. 

 
• In samenwerking met deze sponsors, is op de oncologiedagen  
 een gesponsord ontbijt- en een lunchsessie verzorgd.  



                                                             Media 

- Vier keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief 
- Website 

- http://www.oncologieverpleging.nl/41/hematologie 
 

  

http://www.oncologieverpleging.nl/41/hematologie


Vragen 
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