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Even voorstellen:
Het kennisnetwerk bestaat uit de volgende leden:
Anneke Naaijkens-Doek, voorzitter, Vaktherapeut Muziek Bsc.
Dagmar Linz, Vaktherapeut Beeldend Bsc. / MA-Th in opleiding
Yvonne Peschier, Kunstzinnig Vaktherapeut Beeldend BAT
Lisan van der Wal, Vaktherapeut Beeldend Bsc
Karina Heemskerk, Vaktherapeut Dans MDaT
Kunstzinnig vaktherapeuten nu ook in de verwijsgids kanker
De afgelopen periode zijn ook de kunstzinnig therapeuten toegevoegd in de verwijsgids kanker
(www.verwijsgidskanker.nl), de digitale verwijstool van het IKNL. De kunstzinnig therapeuten die
opgenomen zijn, voldoen aan de kwaliteitscriteria van de NVKT, ze nemen actief deel aan de
werkveldgroep en uiteraard werken ze met oncologiepatiënten. Heb je vragen over deze
werkveldgroep en/of de verwijsgids kanker, mail dan yvonne@kunstzinnigetherapie.info
Meet & feed, gezamenlijke studiedag
Zaterdag 16 september organiseren de FVB (NVBT, NVDT & NVvMT) & de NVKT een gezamenlijke
studiedag over de verbinding tussen antroposofische en reguliere vaktherapie. Zien we je daar ?

Week van de vaktherapie
Zoals jullie weten, is in de week van 2 tot en met 8 oktober, de week van de vaktherapie
georganiseerd. Het doel van deze week is om vaktherapie bekender te maken bij het grote publiek en
financiers. Ons streven is om het begrip vaktherapie net zo ingeburgerd te krijgen als fysiotherapie.
Om die reden willen we graag dat zoveel mogelijk mensen vaktherapie gaan promoten. Dit kan in
kleine activiteiten maar ook in grotere. Onze wens is dat elke vaktherapeut doet wat hij/zij kan.
Als deelnemer van een kennisnetwerk/ werkveldgroep ben je specialist op een bepaald terrein.
Vandaar dat we jullie willen vragen om na te denken over welke activiteit je zou kunnen organiseren
vanuit jouw werk in de oncologische zorg. Je kan denken aan contact zoeken met patiëntenvereniging
om je verhaal te vertellen, de redactie van een (lifestyle) blad (Margriet, Flow, Psychologie) of juist een
vakblad om je te laten interviewen. Mogelijk hebben jullie nog andere ideeën. Gewoon iets doen waar
je zelf ook energie van krijgt.
Vanaf half juli ’17 is de website de week van de vaktherapie online. Deze wordt de komende tijd nog
verder doorontwikkeld. Meld je activiteit ook aan op de website (www.weekvandevaktherapie.nl)
Mocht je ideeën hebben ter verbetering van de website laat dit dan aan ons weten. Mocht je nog
vragen hebben dan kun je deze stellen aan s.vanderlugt@vaktherapie.nl of
nvbt.belangenbehartiging@vaktherapie.nl
Tot slot: stel ook ons kennisnetwerk op de hoogte van je initiatieven, dan kunnen wij dat weer delen
op onze facebookpagina. Mail dus ook naar oncologie@vaktherapie.nl
Onderzoek ‘Implementatie van vaktherapie beeldend bij de palliatieve patiënt’
Dagmar Linz
Dagmar Linz, vaktherapeut beeldend heeft tijdens haar Masteronderzoek een interessant thema
uitgewerkt over ‘Implementatie van vaktherapie beeldend bij de palliatieve patiënt’. Het onderzoek
was gericht op de meerwaarde, bevorderende en belemmerende factoren bij implementatie van
beeldende therapie in een hospice setting. Voor geïnteresseerden, er komt een artikel van dit
onderzoek in het tijdschrift Pallium en in het Journal Arts & Health. We houden je op de hoogte van
deze publicaties via onze facebookpagina.
Onderzoek naar beeldende therapie in het oncologische werkveld
Rink Wiegman
Er bestaan overeenkomsten tussen het strand van Terschelling (mijn geboorteplaats) en het
onderzoek ‘beeldende therapie in het oncologische werkveld’. Tijdens de interviews welke ik
afgenomen heb onder de vak therapeuten (kunstzinnig, beeldend en muziek) kwam nadrukkelijk naar
voren dat het leven van de oncologische deelnemer veel kan veranderen. Net als het strand van
Terschelling kan elke dag weer helemaal anders zijn. En zoals het strand onder genadeloze invloed
staat van de zee en de wind, staat de deelnemer dikwijls onder de genadeloze invloed van de
behandeling met alle gevolgen van dien.
Wat bij alle interviews naar voren kwam is dat creatieve/ kunstzinnige therapie (beeldend of muziek)
een positieve bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de levenskwaliteit van de (ex) deelnemer.
Dus waar de ziekte de levenskwaliteit verminderd (heeft), brengt de creatieve therapie de
levenskwaliteit op andere vlakken weer omhoog in de persoon.

De volgende stap in dit onderzoek zal zijn om de ervaringen van de creatieve therapie van enkele (ex)
deelnemers te bevragen. Zo hoop ik vanuit 3 methoden (de literatuur, de experts in het werkveld en
de deelnemers zelf) een beeld te krijgen van de waarde van de bijeenkomsten. De resultaten worden
aangeboden en gepresenteerd bij het ziekenhuis de Tjongerschans in Heerenveen.
Na een intensieve reis op een onstuimige zee is het einddoel niet altijd zeker.
De hoop naar een veilige haven of rustigere wateren is dan het minste
wat men mag verwachten.
Kijk voor het volledige artikel van Rink op:
https://www.facebook.com/vaktherapieoncologie
Pintar en Bolivia
Lisan van der Wal
Mijn naam is Lisan van der Wal (25 jaar) en in juni 2016 afgestudeerd als beeldend therapeut aan de
Hogeschool Utrecht. Eind 2015 ben ik voor een aantal maanden naar Cochabamba in Bolivia geweest
om daar een praktijkgericht onderzoek op te zetten (de mogelijkheden tot het integreren van
vaktherapie beeldend binnen een ziekenhuis in Bolivia). Daarnaast ben ik uiteindelijk zelfstandig een
project op gaan zetten.
Eind 2016 ben ik na mijn afstuderen een crowdfunding gestart en nogmaals terug geweest naar Bolivia
om de werkzaamheden van het project voort te zetten. Na wederom een succesvolle periode in
Bolivia heb ik in februari 2017 bij terugkomst in Nederland besloten de werkzaamheden om te zetten
in een Stichting. Sinds 30 mei 2017 is de Stichting ‘Pintar en Bolivia’ officieel een feit. Wij wilden deze
heugelijke gebeurtenis groots vieren en daarnaast meer naamsbekendheid voor deze verse stichting
werven. Het Van der Valk Hotel Houten heeft ons de gelegenheid geboden een benefietdiner te
organiseren om zo een mooi startersbedrag voor de Stichting binnen te halen.
Gezamenlijk met het bestuur en het Van der Valk hebben we op zondag 11 juni het benefietdiner
georganiseerd. De volledige opbrengst van deze avond is geheel ten goede gekomen aan het werk van
Pintar en Bolivia. Dit met veel dank aan het Van der Valk Hotel Houten. Met maar liefst 158 gasten was
het diner een zeer geslaagd succes.
Op dit moment werkt Pintar en Bolivia hard aan het verder ontwikkelen van de
werkzaamheden op onze projectlocaties in Cochabamba, Bolivia. Op 3 projectlocaties
bieden wij Art Therapy aan o.a. kinderen met kanker, kinderen met ernstige
brandwonden en vrouwen in moeilijkheden. Doormiddel van het aanbieden van
artistieke activiteiten en beeldend therapeutische activeiten bieden wij psychosociale
ondersteuning. Daarnaast willen wij ons in de toekomst richten op het uitbreiden van onze projecten
en het vergoten van ons bereik. Met de stichting streven wij er ook in de toekomst naar om in te
spelen op datgene waar op lokaal niveau behoeften aan is.
Heeft onze Stichting Pintar en Bolivia uw interesse gewekt? Neem dan vooral een kijkje op onze
website: www.pintarenbolivia.org of bezoek de facebookpagina: @pintarenbolivia
Op de website is tevens mijn afstudeerartikel ‘Alegraste mi día!’ te vinden!

Belangrijke data
Werk je met kinderen? Publiceer dan een artikel in september (#goldinseptember), want september is
kinderkankermaand. Oktober is het borstkankermaand en november staat in het teken van de
gezondheid van mannen in het algemeen, prostaatkanker en teelbalkanker (#movember). Stuur ook je
artikel naar oncologie@vaktherapie.nl . Dan delen wij het weer via onze facebookpagina.
Social media
Word lid van onze linkedIngroep ‘vaktherapeuten werkveld oncologie’, like en volg onze
Facebookpagina ‘Vaktherapie Oncologie’ en volg ons ook op twitter ‘@Vaktheronco’. Als je
interessante nieuwtjes wilt delen over ons vakgebied, stuur dan een mail naar
oncologie@vaktherapie.nl, dan zorgen wij dat het op Facebook komt.

