Notulen Voorjaarsbijeenkomst KWF Werkgemeenschap Psychosociale Oncologie
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:

Donderdag 6 april 2017
13.00 - 17.00
Vergadercentrum Vredenburg
Kate Lorig, Inge Henselmans, Judith Rietjens, Jacqueline ter Stege, Vera Atema, Marieke
van Leeuwen, Daniëlle Starreveld, Joost Dekker, Annemarie Braamse, Belinda Thewes,
Lea Jabbarian, Sanne van den Berg, Ajla Mujcic, Ciska Hoving, Belle de Rooij, Lindy Arts,
Nicole Ezendam, Simone Oerlemans, Niki Medendorp, Anouk Schuit, Heleen Melissant,
Vina Slev, Anja van der Hout, Matthijs de Wit, Nelly van Uden, Rianne Golsteijn, Audrey
Beaulen, Maarten Fischer, Renée de Bruin, Saskia Duijts, Meeke Hoedjes.

Opening en mededelingen
Algemene mededelingen:
• Dit is de laatste vergadering met Inge als voorzitter van de KWF Werkgemeenschap PSO.
• Olga was helaas verhinderd wegens verplichtingen in Londen.
Nieuwe leden:
• Ciska Hoving: UD op de afdeling Gezondheidsbevordering, Universiteit Maastricht
• Vina Slev: promovendus NIVEL/VUmc self-management support advanced cancer
• Anouk Schuit: promovendus, afdeling klinische psychologie VUmc, oncocompas.
• Daniëlle Starreveld, promovendus NKI, effect van lichttherapie op o.a. vermoeidheid.
• Belinda Thewes, Radboudumc (zie ook presentatie)
• Judith Rietjens, UD op de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC (zie
ook presentatie).
Mededelingen vanuit KWF:
Er zijn geen mededelingen vanuit KWF.
Mededelingen vanuit de NVPO:
• Er is een nieuwe voorzitter van het bestuur van de NVPO: Gerwin Witvoet, psycholoog bij het
“Behouden Huys”.
• Inge Henselmans sluit als lid aan bij het bestuur van de NVPO.
• Voorzitterschap werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek: termijn (3 jaar) huidige voorzitter is
verstreken. Bij interesse in de functie van voorzitter van de werkgroep WO kan men contact
opnemen met Meeke (m.hoedjes@vu.nl). Een e-mail hierover volgt nog.
• De werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek zoekt leden van “buiten” Amsterdam; de werkgroep
PR & Fondsenwerving en de congrescommissie zijn ook op zoek naar leden. Bij interesse kan
men contact opnemen met Meeke (zie bovenstaand e-mail adres).
• Het Early Career Research Network (ECRN) organiseert op 1 juni weer een Research Day. Prof.
Hanneke de Haes zal een presentatie komen geven over haar carrière en er zal een workshop
‘baanbrekers’ gegeven worden. De Research Day wordt afgesloten met een borrel. De
aanmelding voor de Research Day is geopend en verloopt via de NVPO-website: www.nvpo.nl
• Indien men nieuws heeft over bijvoorbeeld promoties, dan kan dit desgewenst worden gemeld
in de NVPO-nieuwsbrief en/of op de NVPO-website. Aanmelden van nieuws kan via:
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m.hoedjes@vu.nl.
Plannen datum najaarsvergadering 2017:
• Voorgestelde datums voor de eerstvolgende vergadering: 3 en 12 oktober, beide op dinsdag.
Beide datums leveren geen bezwaren op. Saskia en Meeke zullen een keuze maken en dit
terugkoppelen.
Voorstellen nieuwe voorzitter en secretaris:
• Saskia Duijts (nieuwe voorzitter) en Meeke Hoedjes (nieuwe secretaris) stellen zich voor.
• Saskia Duijts is senior onderzoeker/ KWF Fellow bij het VU medisch centrum in Amsterdam,
afdeling Sociale Geneeskunde, en bij het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, afdeling
Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie.
• Meeke Hoedjes is postdoc onderzoeker bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije
Universiteit Amsterdam en bij de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van het VU medisch
centrum.
Ervaringen KWF-subsidieronde maart:
• Lijkt veel meer werk te kosten dan voorgaande subsidierondes (organogram; GANTT-chart, etc).
• Het zou fijn zijn als er een “leeg subsidieformulier” in word zou zijn, zonder invulvelden.
• Kan er iets aan gedaan worden dat de opmaak van de tekst niet verspringt als je het in het
subsidiesysteem ‘paste’ vanuit word? Meer opties voor opmaak mogelijk in het systeem?
• Kan er iets aan gedaan worden aan de opmaak van de uiteindelijke pdf? Opmaak is niet mooi.
• Kan de button ‘discard proposal’ rechtsonder op een andere, minder onopvallende plek, komen
te staan? Het zit nu precies op de plek waar je ook een knop “verder” zou verwachten. Angst om
per ongeluk op dat knopje te drukken.
• Storing in het systeem op het moment dat de aangepaste versie van het voorstel opnieuw
ingediend kon worden leverde stress op bij onderzoekers.
• Positief punt: snel antwoord bij vragen aan KWF.
Vanuit KWF:
• De beoordeling van aanvragen die zijn ingediend in de vorige ronde (oktober 2016) heeft wat
vertraging opgelopen. Uitslag volgt iets later in april.
• Er is nog niets te zeggen hoeveel aanvragen zijn ingediend vanuit de PSO in deze ronde (maart
2017).
• Tijdens de volgende vergadering zal Renée een update geven over wat is toegekend in ronde
twee van 2016.
Rondvraag:
• Geen bijzonderheden.
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Terugkoppeling en evaluatie KWF-meeting “Emoties tijdens en na kanker”
Inge blikt terug op de visiebijeenkomst en presenteert de resultaten van de evaluatie van de
visiebijeenkomst.
• Over het algemeen vonden deelnemers de visiebijeenkomst een heel goed initiatief.
• Organisatie van de bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van KWF en onderzoekers binnen
de PSO (voorzitter en secretaris van de KWF Werkgemeenschap PSO en Prof. Dr. Joost Dekker).
• Het doel van de bijeenkomst was om samenwerking en afstemming tussen onderzoekers te
bevorderen.
• KWF gaat niet alleen op de kwaliteit van het onderzoek beoordelen, maar ook op de
meerwaarde van het onderzoek. Voorkomen van meerdere soortgelijke onderzoeksvoorstellen
op zelfde onderwerp.
• Het onderwerp “emoties” is gekozen op basis van de enquête die KWF eerder heeft gehouden
via TNS-NIPO. Kankerpatiënten konden in deze enquête zelf aangeven welke
onderzoeksonderwerpen zij belangrijk vonden.
• Een aantal onderzoeksleiders binnen dit thema hebben tijdens de bijeenkomst een pitch
gegeven waarin de volgende onderwerpen aan bod kwamen: een beschrijving van de eigen
onderzoekslijn; de stand van zaken in het veld; sterke en zwakke punten in het veld; waar “we”
naartoe willen met het veld; kansen en knelpunten voor samenwerking.
• Na de pitches van de onderzoeksleiders volgde een plenaire dialoog en werden groepen
gevormd op basis van belangrijke topics voor vervolgonderzoek.
• Er werden 4 groepen gevormd: een groep waarin ‘fundamentele onderzoeksvragen’ werden
besproken; een groep waarin ‘tailoring’ werd besproken; een groep waarin werd besproken
‘wanneer emotie een probleem is’ en een groep waarin het onderwerp ‘implementatie’ werd
besproken.
• Het resultaat van de brainstormsessie die volgde in de groepen is weergegeven in een tekening.
• Verder kwam nog ter sprake: het idee om datasets samen te voegen; afspraken te maken over
het gebruik van bepaalde meetinstrumenten om de vergelijkbaarheid van bevindingen te
bevorderen; zowel top down als bottum up de onderzoeksagenda te bepalen (onderzoek
initiëren op basis van zowel vragen vanuit de praktijk als vanuit onderzoek).
• Er is na afloop van de visiebijeenkomst een digitale evaluatievragenlijst uitgestuurd: 18 van de 30
aanwezigen heeft deze vragenlijst ingevuld. Als rapportcijfer gaf men de bijeenkomst een 7.4 (69). Over het algemeen vond men het een nuttige bijeenkomst. Volgens de respondenten leverde
de bijeenkomst weinig concrete plannen op. Toch gaf 2/3 aan wel actie te hebben ondernomen,
bijvoorbeeld door contact op te nemen met onderzoekers waar men van tevoren geen contact
mee had; oude banden aan te halen; nieuwe samenwerkingen voor het schrijven van
subsidieaanvragen aan te gaan, een consortium op te zetten, en meer tijd vrij te maken voor
verdieping. 80% van de respondenten wilde nog een volgende bijeenkomst plannen, de meesten
over een half jaar.
Discussie n.a.v. presentatie Inge: Wat nu? Hoe verder? De volgende punten werden (o.a.) genoemd in de
discussie.
• Eerst op dit gebied (emoties) verder evalueren voordat naar nieuwe onderwerpen wordt
uitgeweid.
• Leren van voorbeelden van samenwerking bij tumor werkgroepen DUCG en DPCG.
Succesfactoren? Voordeel: geen dubbel werk, niet vissen in dezelfde patiënten vijver.
• POCOG-group, Australia: mooi voorbeeld van hoe we als onderzoekers binnen de PSO kunnen
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samenwerken. Website voor meer info: http://www.pocog.org.au. Scientific advisory committee
aanwezig, helpt bij het schrijven van onderzoeksaanvragen. Early Career group aanwezig. Forum
op website wordt goed gebruikt door onderzoekers.
Kort besproken in hoeverre concurrentie een probleem is en wat oplossingen zijn ( bijv.
afspraken over de verdeling van geld en personeel bij gezamenlijke aanvragen).
De NVPO-jaarindex geeft jaarlijks een beeld van het onderzoek binnen de PSO in Nederland. De
jaarindex kan gebruikt worden om samenwerkingen op te starten. Momenteel wordt bekeken of
de jaarindex interactiever gemaakt kan worden. http://www.nvpo.nl/jaarindex-2016/
Ten slotte de constatering dat ook tijdens deze vergadering de opkomst onder de senior
onderzoekers/ PI’s heel laag is. Goed om te bedenken hoe we senioren meer bij deze
vergaderingen kunnen betrekken.

Presentaties thema Zelfmanagement
Dr. Judith Rietjens (ErasmusMC) – Comprehensive self-management in advanced cancer patients and
their family caregivers
Anja van der Hout (VUmc) - Oncokompas: an eHealth self-management application that facilitates cancer
survivors to obtain optimal supportive care
Dr. Belinda Thewes (Radboudumc) and Lindy Arts (IKNL) – Experiences with online self-management
interventions among patients with colorectal cancer and lymphoma.
Keynote lecture:
Prof. Kate Lorig, Stanford university: Self-Management Programs – Theory to Translation
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