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Aanwezig: Meeke Hoedjes; Annemarie Braamse; Nelly van Uden; Adelita Ranchor; Anne May; Arwen 
Pieterse; Julia van Tol; Marlies Peters; Marieke Groot; Danielle Zweers; Melissa Thong; Martijn Bours; 
Floortje Mols; Irma Verdonck; Lonneke van de Poll; Annemiek Visser; José Custers; Simone Sint 
Nicolaas; Marije Wolvers; Fabiola Müller; Fieke Bruggeman-Everts; Dounya Schoormans; Leonie 
Visser; Ellen Smets; Martine van Egmond; Peter van Muijen; Saskia Duijts; Sasja Schepers; Eveline 
Bleiker; Michiel de Ruiter; Hanna Bomhof-Roordink; Fania Gärtner; Ellen Engelhardt; Marleen 
Kunneman; Rob de Leeuw; Inge van Bruinessen; Simone Oerlemans; Peep Stalmeier; Rinske Bakker; 
Lisanne Hummel; Rianne Golsteijn; Vivian Braeken; Roy Willems; Jolien Admiraal; Moniek Janse; 
Josette Hoekstra-Webers; Marrit Tuinman; Mariët Hagedoorn; Judith Prins; Joost Dekker; Janneke 
Elberse (KWF); Inge Henselmans (voorzitter); Olga Husson (secretaris) 
 
Mededelingen vanuit de Werkgemeenschap 
 
Nieuws vanuit KWF 
 
-De KWF onderzoekscoördinator Janneke Elberse stelt zichzelf voor. Zij is voor vragen te bereiken via 
jelberse@kwf.nl of via 020-5700486 
 
-Per 1 januari 2015 verdwijnt EGAS. Projectaanvragen kunnen vanaf dan tijdelijk worden ingediend 
via webmail van team bestedingen (Bestedingen@KWF.nl). Vanaf 2016 zal er een nieuw programma 
worden uitgerold. 
 
-De PSO commissie heet sinds 1 april 2014 ’commissie begeleiding’. Dit is een overgangsfase waarin 
KWF toewerkt naar een nieuwe financieringsstructuur en werkwijze, inclusief de beoordeling van 
(wetenschappelijke) bestedingen. 
 
Nieuwe leden 
 
Marlies Peters – Radboudumc 
Danielle Zweers – UMC Utrecht 
Marije Wolvers - Roessingh Research & Development 
Fania Gärtner – LUMC 
Lisanne Hummel – NKI 
Rianne Golsteijn – Open Universiteit 
 
Datum voorjaarsvergadering 2015 
 
De voorjaarsvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 14 april 2015 met als gastspreker Anthony 
Back.  
 
Thema najaarsvergadering 2015 
 
Dit jaar staat de najaarsvergadering in het teken van Kwalitatief Onderzoek. Voor de volgende 
najaarsvergadering zijn we op zoek naar een nieuw thema. Tijdens de vergadering worden de 
volgende thema’s al naar voren gebracht: Implementatiestrategieën; werving; biologische 
mechanismen. Andere suggesties kunnen doorgestuurd worden naar Olga Husson 
(o.husson@uvt.nl). 
 
Nieuws vanuit de NVPO (Meeke Hoedjes) 
 
De kick-off meeting van het NVPO Early Career Research Network is zeer succesvol verlopen. Het 
netwerk heeft als doel onderzoekers binnen de PSO in de eerste 10 jaar van hun wetenschappelijke 
carrière een netwerk te bieden binnen het eigen vakgebied waarin kan worden uitgewisseld en 
samengewerkt. Er zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd, zoals netwerkdagen en 
praktijkdagen. Voor meer informatie is Meeke Hoedjes bereikbaar (m.hoedjes@vu.nl).  
 



Kwaliteit KWF projectvoorstellen in de psychosocial e oncologie –  
Prof. Dr. Joost Dekker en Prof. Dr. Judith Prins 
 
Hieronder zal een korte samenvatting worden gegeven van de discussie die er heeft plaatsgevonden 
tijdens de najaarsvergadering. 
 
Judith Prins en Joost Dekker, beiden lid van de WR van KWF, deelden op persoonlijke titel hun 
mening over de kwaliteit van projectvoorstellen uit de psychosociale oncologie. Naar hun idee zien ze 
soms ideeën voorbij komen die nog onvoldoende uitgewerkt zijn. Aan voorstellen valt soms af te lezen 
dat er sprake was van haastwerk. Nieuwe ideeën worden niet altijd goed onderbouwd en de theorie 
erachter wordt soms niet uitgewerkt. 
 
Zij zouden graag meer verdieping willen zien, daarbij kan gedacht worden aan: 
-Een goede beschrijving van wat er al bekend is;  
-Waar past mijn idee? Voortbouwen op bestaande kennis en theorieën. Ook vernieuwende ideeën 
bouwen voort op bestaande kennis;  
-De inbedding moet heel duidelijk zijn, niet alleen pragmatisch of met het oog op verkrijgen van 
evidentie; 
-Waarom wordt er gekozen voor bepaalde meetinstrumenten? Zijn deze gevalideerd? 
 
Een voorbeeld: een onderzoeker wil een mindfulness interventie gaan uitvoeren en kijken naar de 
effecten op angstige en depressieve gevoelens onder kankerpatiënten. Bij dit onderzoeksvoorstel zou 
het belangrijk zijn om de volgende aspecten te bespreken: 1) Waar grijpt mindfulness op aan, wat is 
het werkingsmechanisme (wat blijkt er uit eerder onderzoek)?; 2) Wat is er al bekend over effecten 
van mindfulness?; 3) Welke nieuwe stap wordt in dit onderzoek gezet?; 4) Waarom is die stap van 
belang (het feit dat het nog niet bekend is, is op zich onvoldoende reden)?; 5) Hoe kunnen de 
resultaten geïmplementeerd worden? 
 
Daarnaast valt het op dat onderzoek dat als multidisciplinair wordt aangeboden, vaak toch 
monodisciplinair blijkt te zijn. Het consortium blijkt nog niet rond te zijn. 
Daarnaast blijkt het veld gefragmenteerd. Er zou veel meer samengewerkt kunnen worden. 
Onderzoekers kunnen vooraf bedenken: Wie is er al met dit onderwerp bezig? Hoe voorkom ik 
overlap? Hoe kan ik door samenwerking het onderzoeksvoorstel versterken? Handige hulpmiddelen 
hierbij zijn de NVPO jaarindex en de KWF projectendatabase. 
 
Er bestaat bij de toehoorders onduidelijkheid over de beoordelingscriteria van KWF. Janneke Elberse 
licht toe dat KWF momenteel de commissie vraagt te toetsen op wetenschappelijke kwaliteit op basis 
van enkele leidraden. Momenteel wordt tegelijkertijd met de huidige financieringsstructuur en de 
werkwijze van KWF de beoordelingsstructuur hervormd waarbij meer aandacht (en een duidelijke 
definitie) komt voor: wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en haalbaarheid. 
 
Hoe ervoor te zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft?: 
-Begin op tijd (minimaal een aantal maanden van tevoren) 
-Zoek de juiste samenwerkingspartners 
-Zoek experts in het buitenland 
- Vraag feedback op een concept 
- Interne deadlines universiteiten/ziekenhuizen zijn vaak een goede stok achter de deur en helpen om 
in een eerder stadium goede feedback van researchers te krijgen. Wanneer deze interne deadlines 
ontbreken, zou het nuttig zijn om er zelf een te creëren. 
 
Vanuit KWF wordt er 2x per jaar een masterclass subsidieaanvragen schrijven gegeven. De data voor 
komend jaar zullen op de KWF website bekend worden gemaakt. 
 
THEMABIJEENKOMST: KWALITATIEF ONDERZOEK IN PSYCHOSOCIALE ONCOLOGIE 
 
Myra van Zwieten (De Goede Werker Academie Amsterdam) - Kansen en valkuilen van kwalitatief 
onderzoek 
 
Eindrapportages 
 
Annemarie Braamse (VU) - Hulpzoekgedrag van patiënten na behandeling met autologe 
stamceltransplantatie voor hematologische maligniteiten: een kwalitatief onderzoek 



 
Nelly van Uden -Kraan (VU) - Kwalitatief onderzoek binnen de onderzoeksgroep "samen leven met 
kanker" 
 
ONDERZOEKSVOORSTEL OF - ISSUE 
 
Onderzoeksissue: Preliminary results in een project aanvraag 
 
Hieronder volgt een samenvatting van de tips die zijn gegeven tijdens de vergadering. Een belangrijke 
conclusie was dat het niet zo veel uit maakt waar in de aanvraag je voorwerk naar voren brengt, als 
het maar naar voren komt.  
-De preliminary results sectie hoeft niet per definitie alleen te bestaan uit eigen voorwerk. Het kan 
bijvoorbeeld zo zijn dat een Amerikaanse interventie wordt aangepast aan de Nederlandse situatie en 
in dat geval kan ook het Amerikaanse onderzoek in de preliminary results sectie besproken worden. 
-In de preliminary results sectie staat de ideevorming centraal 
-In de preliminary results sectie kan worden aangetoond welk voorwerk al gedaan is (niet alleen van 
de PI maar van de gehele projectgroep), kan de expertise van de groep worden benoemd m.b.t. het 
betreffende onderzoeksvoorstel; en kan de haalbaarheid van het voorstel worden besproken a.d.h.v. 
cijfers (bijvoorbeeld haalbaarheid patiënten aantallen). 
-Probeer geen oneindige opsomming te geven, maar probeer alles in een verhaalvorm (betooglijn) te 
gieten. 
-Wees creatief! Laat bijvoorbeeld ook zien welke ervaring er in de projectgroep is m.b.t. een bepaalde 
onderzoeksmethode. 
 
Sluiting vergadering 


