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Visie themawerkgroep psychosociale zorg (TWG PSZ) 

Inleiding 

De V&VN oncologie heeft in het jaarplan 2019 zijn visie helder beschreven. Als themawerkgroep 

psychosociale zorg hebben we naast de visie van de V&VN Oncologie ook een eigen missie & visie. De 

reden om dit helder te communiceren is ontstaan nadat wij gemerkt hebben dat er veel vragen, 

verzoeken binnen kwamen waar wij niet aan konden voldoen. Na ons overleg in febr. 2019 is 

besloten om dit te beschrijven in een missie en visie TWG PSZ.  

Het doel voor deze aanvulling op het visiedocument van de V&VN oncologie is het creëren van 

transparantie.   

Missie & visie 

De TWG PSZ staat voor het creëren van een veilige (werk)omgeving met inspraak van alle 

kernteamleden. Op dit moment bestaat de TWG PSZ uit 6 leden, het aanspreekpunt vanuit de 

organisatie is Cora Vegter.  

Momenteel is er naast aandacht voor samenwerking tussen intra- en extramurale zorg, ook steeds 

meer aandacht voor samenwerking tussen formele en informele zorg. Hierin heeft de TWG PSZ een 

adviserende en meedenkende rol als organisaties die zich in de informele zorg bevinden dit ons 

vragen. Denk hierbij aan het IPSO-project, LOPPSOZ, Taskforce, IKNL.  

In deze visie willen we benadrukken dat wij als TWG PSZ een vraagbaak kunnen zijn voor andere 

tumorwerkgroepen en/of themawerkgroepen van de V&VN oncologie maar ook voor 

oncologieverpleegkundigen uit de 1e-2e-3e lijn. Samenwerking en mogelijkheden tot overleg zijn 

hierin belangrijk. Omdat we een kleine groep zijn hebben we besloten niet fysiek aanwezig te zijn bij 

vergaderingen of andere overlegmomenten. Wel zijn wij via mailcontact benaderbaar voor 

samenwerking, vraagbaak etc.  

Daarnaast willen we aandacht & financiële ondersteuning voor onze persoonlijke groei. Denk hierbij 

aan intervisie, casuïstiekbespreking, bespreken van nieuwe ontwikkelingen, wetenschappelijk 

onderzoek en ruimte & vergoeding om een externe sprekers uit te nodigen. Ruimte om deel te 

nemen aan masterclasses of symposia elk lid 2x per jaar. Hiervoor zou een bedrag van 500,- passend 

zijn. 

Tot slot 

Deze missie en visie zal aangeboden worden aan de voorzitter van de V&VN oncologie tijden de 

Heidag in juni 2019.  
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