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Eerste nieuwsbrief voor
oncologienetwerken en -centra
Vanaf dit moment zal Vestalia ook 1 à 2x per jaar nieuwsbrieven
maken voor oncologienetwerken en oncologische centra met
informatie over projecten en ontwikkelingen, en over
scholingsmogelijkheden.

Nationaal Aktieplan Kanker &
Leven
Het Taskforce Cancer Survivorshipcare heeft recent een
Nationaal Aktieplan Kanker & Leven opgesteld. Voor de
komende 3-5 jaar staan de volgende doelen centraal:

betere nazorg
meer kennis en expertise over (late) gevolgen
betere organisatie en afstemming van zorg

Er gebeurt natuurlijk al veel! Er is een opkomende ontwikkeling
van oncologienetwerken in de eerstelijn en gecentreerde
oncologische zorg in (specialistische gezondheids)centra. Echter
is er op het gebied van organisatie, afstemming, financiering en
kennis ook nog veel te winnen. Lees hier de samenvatting van
het Nationaal Aktieplan Kanker & Leven.

Project Netwerkvorming
oncologie
IKNL is per 1 dec. gestart met het project Netwerkvorming
Oncologie. Dit project sluit aan bij de doelstellingen van het
Nationaal Aktieplan. Binnen dit project worden 4
doelstellingen nagestreefd:

borging van de kwaliteit van netwerken
landelijke dekking en zichtbaarheid
borgen financiële bestendigheid
verbinden van de hele zorgketen

Meer over dit project kun je lezen via deze link.

Agenda voorjaar 2021

15 januari, ochtend (online)
Intervisiebijeenkomst voor
netwerken
Informatie

19 januari  + 2 februari (online)
Training ondersteunen van eigen
regie na kanker
Informatie

29 januari (live)
Hoe ga ik om met hoop en
wanhoop in de palliatieve fase?
Informatie

5 februari (online)
Training De Islamitische patiënt
met kanker
Informatie

10 februari, ochtend (online)
Intervisiebijeenkomst
Informatie

11 maart + 3 data (live +
online)
Scholing Psychosociale
Oncologische Zorg
Informatie

21 april en 2 juni (live)
Training In gesprek met
oncologiepatiënten
Informatie
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Kennis over psychosociale
nazorg
Meer kennis en expertise over (late) gevolgen is een belangrijke
doelstelling in het Nationaal Aktieplan. De Scholing
Psychosociale Oncologische zorg voorziet in deze
(basis)kennis. In deze scholing ontvangen paramedici, POH'ers
en verpleegkundigen state-of-the-art kennis over en mogelijke
interventies voor de 12 meest voorkomende psychosociale
problemen na kanker, toegelicht door experts uit het veld. Met
deze kennis zou elk oncologisch zorgverlener psychosociale
ondersteuning moeten kunnen bieden, een belangrijk onderdeel
van nazorg aan patiënten. Op 11 maart 2021 start het 4-
daagse scholingsprogramma weer. Je kunt nog deelnemen!
Lees op de website meer over het programma en de Covid-
maatregelen. Meer info....

2 voor de prijs van 1 !
Werk je binnen een netwerk en heb je interesse in deelname
aan de scholing Psychosociale Oncologische Zorg? Wist je dat je
(als paramedicus of verpleegkundige) voor deze scholing een
subsidie via het VIOZ-fonds kan aanvragen? Zo kun je met 2
deelnemers uit het netwerk deelnemen voor de prijs van 1,
waardoor je de kennis dubbel zo goed kan vergaren en binnen
je netwerk weer kan verspreiden. Wellicht ook een mooie optie
voor jullie? Meer info.... 

Intervisie netwerkvragen
Op 15 januari is er een online intervisiebijeenkomst speciaal
voor netwerkvragen ingericht. Vragen kunnen gaan over
afstemming, organisatie, inrichting en/of patiëntencasuistiek.
Accreditatie is beschikbaar en max. 5 mensen kunnen
deelnemen. Meer info....

Nieuw: oproepjes
Op de website van Vestalia is een nieuwe pagina ingericht voor
netwerken en -centra. Hier kunnen ook oproepjes geplaatst
worden aan oncologieprofessionals of -netwerken. Bijvoorbeeld
een vacature binnen het netwerk, een vraag om feedback op
website of brochure, een specifieke patiëntenervaring, ed.
Wil je ook een oproepje plaatsen, klik dan hier.

Nieuwsbrief ontvangen?
Is deze nieuwsbrief niet op het juiste emailadres aangekomen,
dan kun je de gegevens zelf wijzigen (via update onderaan deze

Agenda najaar 2021

5 oktober en 9 november (live)
Training In gesprek met
oncologiepatiënten
Informatie

 

Individuele trajecten

Versterk je professionele zelf:
een online coachingsprogramma
Informatie

Scan je vaardigheden
Informatie

 

Website

Email

Facebook
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mailing). Wil je een nieuw adres toevoegen om deze nieuwsbrief
ook te ontvangen, klik dan hier.  
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