
CONCEPT versie start document TWGV-GYN ONC    12.04.2021 

 

 

Verpleegkundige Tumor Werk Groep (TWG Gyn) 

V&VN Oncologie streeft ernaar om elk groot gebied binnen de oncologie te laten vertegenwoordigen 

door een Special Interest Group. 

Een tumorwerkgroep is een decentraal orgaan binnen de formele organisatiestructuur van V&VN 

Oncologie. Zij ondersteunt de missie en visie van V&VN Oncologie. De leden van een SIG 

vertegenwoordigen een specifiek deelgebied binnen de Oncologie, waarbij vak inhoud centraal staat. 

Het ontwikkelen van producten en diensten en organiseren van bijeenkomsten is daar een uiting van.  

Een TWG Gyn is een landelijk platform bestaande uit leden van de V&VN Oncologie werkzaam binnen 

de zorgpaden gynaecologische oncologie.   

Doel 

Professionaliseren en optimaliseren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met gynaecologische 

(pre)maligniteiten door het ontwikkelen/ aanbieden/ actualiseren van diensten en producten voor 

(verpleegkundige) zorgprofessionals werkzaam binnen de gynaecologische oncologie.   

Strategie 

De TWG Gyn houd zich bezig met : 

1. Vakinhoudelijk handelen 

• Bezoek symposia/congressen 

• Bijdrage aan symposia en congressen 

• Informeren over nieuwe interessante symposia/congressen/scholingen 

• Deskundigheidsbevordering: zal betrekking hebben op o.a. onderwijs (oncologie 

opleiding, lezingen) consultatie, brochures, richtlijnen etc.  

• Nazorg (o.a. lymfoedeem, seksualiteit, psychosociale klachten, iatrogene menpauze) 

2. Communicatie/PR 

• Contact met patiëntenverenigingen, media (inter-)nationale organisaties, 

ledenwerving, congresredactie. 

• Online communicatie: website en linked in 

3. Samenwerking 

• Contact onderhouden met betrokken TWGen (o.a. psyc soc zorg/palliatieve 

zorg/mama) 

• Onderhouden van contacten met patiënten- en beroepsverenigingen (o.a. olijf, 

oncogen, NINet, NVOG, WOG, NVVO, NVPO, NFK) 

4. Kennis en wetenschap 

• Beschikbaar stellen en bijdrage leveren aan protocollen, richtlijnen, artikelen etc op 

basis van EBP 

• Overzicht Medisch wetenschappelijk onderzoek binnen de gynaecologische 

oncologie 
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5. Maatschappelijk handelen 

• Preventie en gezondheidsvoorlichting 

• Bewaken kwaliteitsindicatoren stichting Olijf 

6. Organisatie 

7. Professionaliteit en kwaliteit 

• SONCOS normen 

• Congrescommissie Oncologiedagen V&VN 

• Bijdrage leveren aan implementatie van nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen 

• Leveren van inhoudelijke bijdragen in vakliteratuur en aan schriftelijk 

informatiemateriaal van patiëntenverenigingen en industrie 

Organisatie 

Iedere verpleegkundige of verpleegkundig specialist die betrokken is bij de zorg voor gynaecologische 

oncologiepatiënten en lid is van de V&VN Oncologie kan lid van de TWG Gyn worden. Daarbij wordt 

zoveel mogelijk spreiding van kennis over de verschillende ziektebeelden en geografische spreiding 

van de leden nagestreefd. 

 

Geografische verdeling is Midden (Utrecht, Flevoland), Noord (Groningen, Drenthe en Friesland), - 

Oost (Twente), Zuid (Brabant en Limburg Gelderland) en West (Amsterdam, Noord-Holland, Zuid-

Holland en Zeeland). 
 

Het dagelijkse bestuur bestaat uit: 

Voorzitter: Ankie Krol (UMC Utrecht) 

Vicevoorzitter: Jolanda Kosterman (UMC Utrecht) 

Secretaris/penningmeester: Moniek Kamps (MUMC+) 

Communicatie en media/PR: Joyce Vergeer (Franciscus ziekenhuis Rotterdam) 

Email: twggynaecologieoncologie@venvn.nl 

 

De  aandachtsvelden zijn: 

• Cervix (carcinoom en CIN) 

• Vulva (carcinoom en VIN) 

• Endometrium (carcinoom en EIN) 

• Ovarium (carcinoom)  

 

Zeldzame gynaecologische maligniteiten zoals vaginacarcinoom, trofoblasttumoren, sarcomen en 

verschillende vormen van ovariummaligniteiten worden behandeld aan de hand van  specifieke vraag / 

casuïstiek. 

 

Werkwijze 

Vergaderfrequentie 2-4 x per jaar met alle leden, (bij voorkeur op de donderdag) van 14-17 uur. 

Locatie IKNL Utrecht en/of via TEAMS.  

Er wordt een jaarplan (voor 1 oktober) gemaakt. 

Jaarlijks wordt een bijdrage aan de V&VN Oncologiedagen geleverd. 
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