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De Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVVO) heeft vorig jaar in haar algemene
ledenvergadering besloten om zich te positioneren als een overkoepelende oncologische
vereniging met een bijzonder focus op onderwijs en opleiding. In deze mail willen we u op de
hoogte brengen van de hoofdthema’s die we hierbij voor ogen hebben.
Uitgangspunt:
Multidisciplinair onderwijs met nadruk op de samenwerking tussen medisch specialisten en
niet-medisch-specialisten.
Inhoud:
Het onderwijs bestaat uit de volgende drie hoofdthema’s.
1. Kennisverwerving (de Basiscursus, Oncologiedag, Milestonedag, René Vogels reisbeurs)
-

-

-

De NVvO-Basiscursus voor aios en onderzoekers is al jaren een van de succesvolle
‘kroonjuwelen’ van de vereniging. We overwegen een basiscursus specifiek voor andere
beroepsgroepen (niet-medisch-specialist) te organiseren, o.a. verpleegkundigen,
laboranten, fysiotherapeuten en analisten.
De NVvO-Oncologiedag (‘post-graduate course’), jaarlijkse bijscholing en
kennisuitwisseling voor en door professionals uit de basale en klinische disciplines, ieder
jaar rond een meestal klinisch thema (bijv. lymfomen, urologische tumoren,
hypofysetumoren).
Milestonedag (‘post-graduate course’), 1 dag bijscholing om de 2-jaar met een disciplineoverstijgend thema (bijv. targeted therapy, late bijwerkingen, palliatie, preventie).
De René Vogels Stichting blijft de NVvO in staat stellen om persoonlijke reisbeurzen voor
oncologische kennisverwerving in het buitenland toe te kennen.

2. Klinisch redeneren (bezien vanuit niet-medisch-specialisten).
Training in:
- samenwerking in algemene zin,
- het multidisciplinair oncologisch overleg (MDO),
- overleg tijdens een grote visite,
- andere vormen van werkoverleg.

3. Medisch-ethische en psychosociale aspecten van oncologische zorg
-

waar liggen de gaten in de opleiding?
communicatie met de patiënt, hoe voer je die gesprekken, coaching;
ethische aspecten in de grote visite (moreel beraad);
IC en kanker, hoe ga je hier mee om?
laatste fase, levenseinde patiënt met kanker;
juridische aspecten bovengenoemde onderwerpen.

Wat doen we niet (meer)?
De koerswijziging van de NVvO heeft ook consequenties voor het Tijdschrift Kanker Breed.
We hebben deze uitgave gestopt – deels vanwege de onevenredige inspanning die het
kostte om vier mooie nummers per jaar te laten verschijnen, en deels omdat we niet de
indruk hebben dat we hiermee in een grote educatieve behoefte voorzien.
Het bestuur van de NVvO is zich ervan bewust dat het tijdschrift een duidelijke link met de
leden van de NVvO was en ook een soort tegenprestatie voor de betaalde contributie. De
korting voor deelname aan andere NVvO onderwijsactiviteiten blijft.
Praktische invulling (hoe bereiken we onze doelstelling):
In maart 2017 willen we in een intensieve tweedaagse workshop een werkplan te
ontwikkelen waarmee we verder kunnen. Nu al is duidelijk dat we meer mensen nodig
hebben om onze ambitie te realiseren. Wij zullen meer dan we tot nu toe hebben gedaan
een gericht beroep op NVvO-leden willen doen, waarbij we zullen duiken in het
adressenbestand van basiscursisten, genomineerden voor een René Vogels Stichting eerder
en hun promotores. Wij hopen op uw steun en advies.
Vriendelijke groet,
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