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Oncologie

 Netwerk Verpleegkundig

 Specialisten Oncologie

 
Beste collega verpleegkundig specialist,  
 
Welkom bij het netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie (VSO). We zijn trots dat ons netwerk 
inmiddels gegroeid is tot ruim 600 collega’s!  
Het netwerk verpleegkundig Specialisten Oncologie is opgericht op 27 juni 2013. Het bestaat uit een 
groep verpleegkundig specialisten, werkzaam binnen de oncologie & palliatieve zorg, die op basis van 
hun opleidingsachtergrond zich met elkaar verbinden om hun inhoudelijke kennis te vergroten en 
hun positie als professional te verstevigen. 
Het doel van het netwerk VSO is het uitwisselen van kennis en ervaringen door VS Oncologie en VS 
Palliatieve Zorg waarbij patiëntenzorg, deskundigheidsbevordering en onderzoek centraal staan.  

Onze organisatiestructuur, missie en visie kan je vinden op onze nieuwe website: 

https://netwerkvso.nl/ 
 
Daar kun je eveneens de beleidsnotities vinden waar we nauw betrokken zijn geweest bij de 
totstandkoming en die je kunt gebruiken in de dagelijkse praktijk. Voorbeelden hiervan zijn: 

• ´Kwalitatief en geborgd voorschrijven van oncologische systeemtherapieën door verpleegkundig 
specialisten´ 

• Vast aanspreekpunt 

• ´Kwalitatief en geborgd indiceren en medicatie voorschrijven t.b.v. palliatieve sedatie door 
verpleegkundig specialisten’. 

 
Verder word je regulier op de hoogte gehouden door ons magazine VS. (lees VSpunt) en komen onze 
symposia en masterclasses aan bod in Oncologieuptodate. (Geef je op via website 
www.oncologie.nu). 
Met ingang van voorjaar 2021 zullen ook periodiek podcasts te beluisteren zijn m.b.t. ons vak via de 
app Oncologie.nu. 
 

 
 
Jaarlijks organiseren we in maart tijdens ´De week van de VSO´ ons Voorjaarssymposium. Daarnaast 
wordt onder de vlag van ons netwerk een grote diversiteit aan tumorgerichte masterclasses evenals 
masterclasses ter verdieping van je dagelijkse vak uitoefening georganiseerd. Uitstekende momenten 
om in contact te komen met collega’s in het land en te leren met en van elkaar. Download hiervoor 
de app Netwerk VSO en ontdek ook de Chatfunctie. 
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Op sociale media zijn we voornamelijk actief op LinkedIn: volg je ons al? 
 

 LinkedIn pagina 
 
Voor individuele vragen, wijziging functie of wanneer je je graag als actief lid wil aanmelden kan je dit 
doen via ons e-mailadres:  
 

 netwerkVSoncologie@venvn.nl 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens netwerkbestuur,  
 
Annelies Manenschijn MANP, verpleegkundig specialist en lid netwerkbestuur & 
Sylvia verhage MANP, verpleegkundig specialist en voorzitter netwerk VSO 

https://www.linkedin.com/company/14791732/admin/
mailto:netwerkVSoncologie@venvn.nl

