
   

Nieuwsbrief Kennisnetwerk Vaktherapie en Oncologie Lente 2019   
 

Even voorstellen: 

Het kennisnetwerk bestaat uit de volgende leden (v.l.n.r.):  

Margriet Gordijn, Vaktherapeut Beeldend MAT 

Karina Heemskerk, Vaktherapeut Dans MDaT 

Rink Wiegman, Vaktherapeut Beeldend Bsc 

Anneke Naaijkens-Doek, voorzitter, Vaktherapeut Muziek Bsc 

Yvonne Peschier, Kunstzinnig Vaktherapeut Beeldend BAT 

 

Scholingsdag Kennisnetwerk Vaktherapie Oncologie, door Karina en Yvonne  

Over enkele weken is het zover: onze eerste grote scholingsdag! Ben jij er ook bij op zaterdag 6 april in 

het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam? Het belooft een inspirerende dag te worden! We hebben 

onderwerpen gekozen, waarvan we merken dat deze leven bij veel van onze collega’s. De gastsprekers 

hebben we persoonlijk bezocht en na deze gesprekken kunnen we zeggen: hier wil je bij zijn! De 

inschrijflink is nog maar kort open, dus wacht niet te lang.  

Als therapeut in het oncologisch werkveld is zelfzorg mogelijk nog een belangrijker thema dan in 

andere werkvelden. De kwetsbare fase waar patiënten zich in bevinden vraagt ook een zekere 

toegankelijkheid van de therapeut. Dr. Vivianne Baur, docent aan de Master Zorgethiek en Beleid van 

de universiteit voor Humanistiek verzorgt een lezing / workshop waarin ze een koppeling maakt tussen 

theorie over zorgethiek en met de aanwezige therapeuten gaat werken naar hoe zij hun eigen zelfzorg 

kunnen vormgeven en verstevigen.  

Als er iemand is die ons kan inspireren over hoe een vakgebied binnen de oncologie geprofileerd kan 

worden, is dit Eveliene Manten. Zij is kwartiermaker voor de AYA’s en heeft de afgelopen jaren 

specifieke zorg voor Adolescents and Young Adults met kanker in Nederland op de kaart gezet. In haar 

lezing zal zij vertellen over dit proces.  

Vaktherapie is nog een relatief jong en klein behandelaanbod binnen de oncologie in Nederland. Toch 

heeft ons vak de afgelopen jaren een behoorlijke groei doorgemaakt en is de verwachting dat er de 

komende jaren steeds meer gebruik van vaktherapie gemaakt zal worden door oncologie-patiënten. 

Anneke Naaijkens-Doek zal in deze workshop met de aanwezigen gaan kijken hoe je jezelf binnen de 

werkveldgroepen, binnen je eigen praktijk, binnen je multi-disciplinaire team kunt profileren om zo 

samen een nog breder draagvlak voor vaktherapie te kunnen creëren. 

 

Flyers Vaktherapie en Oncologie, door Anneke  

We zijn heel erg blij dat ze af zijn; de flyers over vaktherapie en oncologie. Op de congressen waar we 

eerder met de FVB-stand stonden merkten we dat er vraag was naar specifieke informatie over 

vaktherapie en oncologie. Nu kunnen we deze informatie makkelijk en overzichtelijk meegeven. Er is 

een flyer voor verwijzers en een voor patiënten. 8 maart op het AYA-symposium hebben we de eerste 

flyers uitgedeeld. Verwijzers waren met name erg enthousiast over de link naar 

www.verwijsgidskanker.nl en dat ze daar in één oogopslag vaktherapeuten (die gespecialiseerd zijn in 

http://www.verwijsgidskanker.nl/
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het werken met patiënten met kanker) bij hen in de regio 

kunnen vinden. Natuurlijk zijn zowel de sites van de FVB 

als van de NVKT in de flyer opgenomen, hiermee wordt 

voor verwijzers en patiënten duidelijk dat ze een keuze 

hebben in zowel vaktherapie op reguliere als op 

antroposofische basis. Op onze studiedag van 6 april 

nemen we de flyers mee en als je daar aanwezig bent, kun 

je er een aantal meenemen voor jouw praktijk, inloophuis 

of plaatselijke ziekenhuis.  

 

Opname vaktherapie in de ‘Richtlijn vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’, door Anneke 

Een mooie mijlpaal, weer een stapje verder naar zichtbaarheid en erkenning van ons mooie vak: 
vaktherapie wordt opgenomen in de richtlijn vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase.  

Onlangs is de richtlijn ‘vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’ in revisie gegaan. Het 
kennisnetwerk Vaktherapie Oncologie heeft in de commentaarfase op deze richtlijn gereageerd. Dit 
heeft ertoe geleid dat vaktherapie in de nieuwe richtlijn is opgenomen onder het hoofdstuk 
ondersteunende zorg, met de volgende tekst: 

“Bespreek dat bij psychosociale problematiek een consult bij een vaktherapeut overwogen kan 
worden wanneer de patiënt emoties hanteerbaar wil maken door ‘het doen’.” 

Wij verwachten dat de richtlijn in het begin van het tweede kwartaal van 2019 beschikbaar is op 
Pallialine (www.pallialine.nl) en in de Richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl). 

 

AYA-Congres, thema  ‘Jij doet er toe!’, door Wike de Klerk  

Samen met Anneke Naaijkens-Doek mocht ik, Wike de Klerk, vaktherapeut beeldend, het 

Kennisnetwerk Vaktherapie Oncologie vertegenwoordigen op het 6e AYA-Congres te Utrecht. Op deze 

dag komen Adolescents and Young Adults in de leeftijd van 18 tot en met 38 jaar samen om 

lotgenoten te ontmoeten die ook met kanker geconfronteerd zijn. Daarnaast zijn er deze dag lezingen 

gehouden en workshops gegeven. Er waren diverse standhouders aanwezig met mooie diensten en 

informatie daarover. Allemaal gericht op hoe het is om op jonge leeftijd kanker te hebben en hoe dat 

zijn invloed heeft op jouw jonge leven als scholier, student of wanneer je werkt en een jong gezin 

hebt.  

Ik heb deze dag bijzondere mensen mogen ontmoeten en spreken. Zowel 

onder de bezoekers als ook onder de diverse standhouders. Ik heb een 

lezing bijgewoond van Sheila R. Prins-Knight die vertelde over haar 

botkanker op 32 jarige leeftijd en welke impact dit had op haarzelf en op 

haar gezin. Haar boek "Kankervrij" gaat hierover.  

Bij onze statafel van het Kennisnetwerk Vaktherapie Oncologie kwamen er 

regelmatig jonge mensen langs die nieuwsgierig keken naar de folders en 

brochures. Op de vraag of ze bekend waren met Vaktherapie was het 

antwoord steevast "nee". Fijn om dan aan hen uit te kunnen leggen dat 

deze doe-en-ervaar-therapieën een welkome aanvulling kunnen zijn op de 
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reguliere behandelingen. Dat konden ze zich wel voorstellen! Er is behoorlijk wat informatie 

meegenomen. 

Bij de workshop van Anneke kon men zélf meedoen en letterlijk 

ervaren wat muziek met je kan doen. In de lezing die eraan vooraf 

ging werd verteld over het onderzoek dat gedaan is naar hoe muziek 

kan bijdragen bij het helen en herstellen van ziekte.  

Andere thema's die werden belicht op deze dag voor Aya's waren 

‘Seksualiteit en Intimiteit’. Het hebben van kanker heeft ook invloed 

op seksualiteit en intimiteit. Dat geldt ook voor jongeren. Het is een 

onderwerp dat niet gemakkelijk wordt besproken.  

Het effect van zogenaamde "late gevolgen" op het leven ná de 

behandeling kwam aan de orde. Hoe kun je deze voorkomen of 

herstellen? En wanneer licht je Aya's hierover in? 

Er was een lezing over tumorgenetica. Het vroeg opsporen van 

erfelijke kanker betekent dat men ook steeds vaker op maat kan 

behandelen. 

Enkele standhouders met wie ik waardevolle gesprekken heb gevoerd over hun werk, zijn; 

- Hoestie.nu over het op de hoogte houden van je naasten over jouw ziek-zijn en herstelproces. 

- Stap.nu over kanker en werk (re-integratie) 

- Olijf.nl over gynaecologische kanker  

- Stichting OOK (Optimale Ondersteuning bij Kanker) 

- Untire me helpt (ex-)kankerpatiënten met het verminderen van hun vermoeidheid en bij het 

verbeteren van hun kwaliteit van leven. 

- Les Vaux, hulp en begeleiding bij kanker tijdens De Week van je Leven in Frankrijk.  

Het AYA-Congres was in (ieder geval in) mijn beleving, een waardevolle dag waarin wij ook ons eigen 

vak en de waarde ervan konden toevoegen aan het geheel. 

 

NVPO-congres 

Vrijdag 16 maart was weer het jaarlijkse NVPO-congres. Deze 

keer stond Lyanne Slagtand namens ons Kennisnetwerk 

Vaktherapie Oncologie bij de stand. We hopen dat we veel 

verwijzers en daarmee ook patiënten/ cliënten hebben kunnen 

bereiken. 

 

 

Verwendag Erasmus MC Kanker Instituut, door Yvonne  

Zaterdag 2 februari organiseerde PATIO (patiënteninformatiecentrum oncologie) in het Erasmus MC 

een verwendag voor patiënten met kanker en hun naasten. Ook de vaktherapie beeldend en muziek 

was in kleur en klank aanwezig.  



   

Ik gaf een miniworkshop wolvilten om een hartvormig zeepje. Zachte wol met mooi kleuren en warm 

water met heerlijk geurende zeep zorgden voor een ontspannen sfeer aan de tafel. Tijdens het vilten 

raakten de deelnemers ook met elkaar in gesprek en werden ervaringen uitgewisseld. De deelnemers 

vonden het prettig om op deze manier met elkaar in gesprek te zijn, gewoon door ondertussen samen 

iets fijns te doen. De wens werd uitgesproken dat dit soort activiteiten vaker georganiseerd zouden 

moeten worden.  

En dat gebeurt ook: elke maand vindt er in PATIO een workshop vaktherapie beeldend en een 

workshop vaktherapie muziek plaats.  

Benieuwd naar PATIO? Kijk onderstaand informatiefilmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=UVDFfH3fwOE  

 

Oefening met een patiënt (droomvanger maken), door Rink 

Tijdens de eerste momenten met een nieuwe bezoeker aan het atelier kwam al gauw naar voren dat 

deze mevr veel last had van haar ervaringen met het ziek- zijn. Ze benoemde tijdens haar verhaal 9 

fasen waar ze doorheen is gegaan. Dit zijn zeer uiteenlopende onderwerpen van het eerste moment 

dat ze vermoedens kreeg dat er iets aan de hand was tot het moment waarbij ze genezen verklaard 

was. Daar tussenin gebeurden veel dingen die te omschrijven zijn als een complete rollercoaster. Ik 

herinnerde me een opdracht van mijn schooltijd, het maken van een ‘echte’ levensboom met takken 

en symbolen voor 7 fasen in mijn leven. Deze 7 fasen beeldde ik uit in afbeeldingen en hing ik in deze 

boom van boven naar onderen.  Ook werkte ik de 7 fasen/beeldend afzonderlijk van elkaar uit.  

Dit zou wat teveel werk zijn dus kwam de vrouw met het idee om een droomvanger te maken waarin 

de kenmerken van de 9 fasen (9 omdat ze deze als zodanig heeft ingedeeld) zou verwerken. 

Vervolgens zijn we samen het park ingegaan tegenover het ziekenhuis om een mooie tak uit te 

zoeken. Er stonden rode takken welke ik zelf ook destijds gebruikt had in de schoolperiode. Even om 

ons heen kijken dat niemand kijkt en snel met een tang de tak eigen gemaakt. Daarna hebben we een 

perfect rond krukje gevonden om deze tak omheen te spannen. Toen ze een week later weer terug 

kwam, zat er een mooie ronde vorm in de tak en kon deze omwikkeld worden met zachte zijdestof 

(zacht maken). Daarna begon de vrouw de cirkel in te delen met touw.  

Je kan je een voorstelling bedenken van de verhalen die los kwamen zo tijdens dit werk. De 

droomvanger is inmiddels ingevuld met kralen en de schelpjes komen er ook nog bij. 

 

Ontladen, ontspannen en ontmaskeren, door Yvonne 

De vorige nieuwsbrief vertelde ik over het idee ‘van 

bestralingsmasker tot persoonlijk kunstwerk’. Het idee is de 

afgelopen maanden verder ontwikkeld. Zo hebben we (de arts 

in opleiding tot radiotherapeut) en ik gewerkt aan de tekst voor 

de flyer en ook de GZ-psycholoog hierbij betrokken. Die 

overigens ook heel enthousiast is over dit project. Daarnaast 

heb ik verschillende technieken uitgeprobeerd op haalbaarheid 

en therapeutische werking. We streven ernaar de flyer gauw af 

te hebben, zodat we snel de pilot kunnen starten.   

https://www.youtube.com/watch?v=UVDFfH3fwOE
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Interview in het tijdschrift voor vaktherapie, door Anneke en Yvonne 

In de nazomer van 2018 spraken we op Utrecht Centraal af met 

Anouk Veltman. Zij wilde voor het tijdschrift voor vaktherapie meer 

weten over ons kennisnetwerk. Het werd een gezellig gesprek over 

het ontstaan, de werkzaamheden en de ambities. Anouk schreef 

een artikel van maar liefst 5 pagina’s voor de editie, 2019-1 We 

hebben het op onze Facebookpagina al gedeeld en de meeste van 

onze lezer krijgen het blad ook per post. Heb je het artikel gemist? 

Stuur ons gerust een mail, zodat wij het je toe kunnen sturen.  

oncologie@vaktherapie.nl o.v.v. artikel tijdschrift vaktherapie 

 

Recensies bezoekers aan vaktherapie, door Rink 

Soms zijn brieven van bezoekers aan het atelier zeer waardevol om het nut van Vaktherapie duidelijk 

te maken onder het bestuur van een grote organisatie zoals een ziekenhuis. Zo ook een brief 

geschreven door een mevr. die in 2017 is begonnen en inmiddels grote ontwikkelingen doorgemaakt 

heeft met zichzelf. Ze schrijft hoe bijzonder ze het vond om gebruik te mogen maken van de 

Vaktherapie beeldend als onderdeel van de ‘nazorg’ na haar behandelproces. Voor haar was ze na de 

genezing namelijk nog lang niet ‘klaar’. Ze heeft een aantal disciplines genoemd waarin ze voor zichzelf 

niet voldoende aansluiting vond om ‘haar verhaal kwijt te kunnen’. Daarnaast is mevr. zeer artistiek en 

is Vaktherapie beeldend een zeer goede match geweest. Mevr. kon haar ervaringen en emoties niet in 

woorden gieten maar wel in beeld. Ze noemt dat het ‘woordsymbool’ niet voldoende was maar dat 

het ‘beeldsymbool’ beter aansloot. Ze noemt ook dat Vaktherapie een ontlokker is van ervaringen en 

gevoelens, bieder van structuur en hulp biedt bij het ontwikkelen van een nieuw perspectief. 

 

Interessante congressen / symposia 

Scholingsdag Kennisnetwerk Vaktherapie Oncologie 

Op zaterdag 6 april in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Van binnen naar buiten, over 

zelfzorg en het in de wereld zetten van vaktherapie in de oncologie. Inschrijven kan nog tot 24 maart, 

dus wacht niet te lang en zorg dat je erbij bent: 
https://fvb.vaktherapie.nl/agenda/5c5841e47543f6010ea8a758/Werkvelddag%20Vaktherapie%20en%20Oncol

ogie%20-%20Van%20Binnen%20naar%20Buiten%20- 

 

Kankeroverleverschap Symposium in Driebergen op 12 april 
Tijdens het 4e Kankeroverleverschap Symposium op 12 april aanstaande bespreken zorgverleners en 
belangenbehartigers van patiëntenorganisaties hoe de zorg bij en na kanker kan verbeteren. Daarbij is 
veel aandacht voor zowel de psychosociale als fysieke gevolgen van kanker.  
Zie de congreswebsite voor het volledige programma. U kunt zich aanmelden via dit inschrijfformulier.  

Symposium Kinderpalliatieve zorg uit de Kinderschoenen op 3 april in Leusden 
Meer informatie en programma van dit symposium vind je hier: 
https://www.kinderpalliatief.nl/kinderschoenen  

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 21 juni, kopij kun je voor 10 juni mailen naar 

oncologie@vaktherapie.nl  
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