Notulen voorjaarsvergadering KWF werkgemeenschap Psychosociale Oncologie
Dinsdag 25 februari 2014
Aanwezig: Arwen Pieterse; Rinske Bakker; Willemijn Vermeer; Bert Garssen, Sasja Schepers;
Melissa Thong; Eveline de Geus; Dounya Schoormans; Florien Boele; Nadia van der Spek; Karen
Holtmaat; Marieke Groot; Willem Eijzenga; Iris Kanera; Roy Willems; Maarten Fisher; Moniek Janse;
Fabiola Müller; Annemarie Braamse; Hanna Bomhof-Roordink; Monique Baas-Thijsse; Martine van
Egmond; Marleen Kunneman; Meeke Hoedjes; Nicole Ezendam; Martin Klein; Wijnand Ros; Adelita
Ranchor; Martijn Bours; Hanna van Waart; Inge Henselmans; Olga Husson
Mededelingen vanuit de Werkgemeenschap
KWF heeft voor 2014 het aantal projectsubsidierondes van drie naar twee teruggebracht in verband
met de hoge aanvraagdruk. Deadlines zijn in februari en in augustus.
Nieuws vanuit de NVPO (Meeke Hoedjes)
-

-

Het NVPO congres vindt dit jaar plaats op 21 maart en heeft als thema ‘De patiënt als partner
in zorg, onderzoek en beleid’
De Jaarindex Psychosociale Oncologie is te downloaden via www.nvpo.nl. De jaarindex geeft
een overzicht van lopend en actueel wetenschappelijk onderzoek in de psychosociale
oncologie.
Een NVPO werkgroep zal zorgen voor een update van de onderzoekers werkzaam op het
gebied van de psychosociale oncologie
Er wordt een oproep gedaan voor kopij voor het tijdschrift van de NVPO. Deadline is 2 april.
Er is nog plaats voor 1 stuk.

Nieuwe leden
Dounya Schoormans – Tilburg University - Cardiovascular co-morbidity in cancer patients
Fabiola Müller – Universitair Medisch Centrum Groningen - Cancer-related fatigue in a couples context
Hanna Bomhof-Roordink – Leids Universitair Medisch Centrum - Shared decision making
Iris Kanera – Open Universiteit - Development and evaluation of an online tailored intervention for
cancer survivors, the "Kanker Nazorg Wijzer"
Gastspreker najaarsvergadering 2014
Anthony Back of Kerry Courneya zullen worden uitgenodigd als gastspreker voor de
najaarsvergadering.
Uitslag van de stemming was als volgt:
Kevin Stein – 4
Anthony Back – 14
Kerry Courneya – 13
Michael Brundage – 4
Alex Mitchell – 6
Datum najaarsvergadering
Donderdag 9 oktober 2014 (locatie wordt later bekend gemaakt)
Overleg Wetenschappelijke Raad KWF
In februari heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de voorzitter en secretaris van de
werkgemeenschap en de commissie Psychosociaal Onderzoek van de WR van KWF. Vanuit de
voorzitter en secretaris werden de volgende suggesties gedaan voor veranderingen:
- Meer tijd voor sprekers om interactie mogelijk te maken
- Gerelateerd, sprekers bereiden een discussievraag voor
- Een overzichtspresentatie over de psychosociale projecten/lijnen lopend binnen een
onderzoeksgroep
De WR wil graag meer aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van onderzoek(svoorstellen) in
de psychosociale oncologie. Zij stellen daarom voor om het bespreken van onderzoeksvoorstellen een

prominente plaats op de agenda van de werkgemeenschap te geven. Tijdens de voorjaarsvergadering
is er een inventarisatie gemaakt van de gedachten en ideeën over dit voorstel van de WR. De
bezwaren die worden genoemd zijn: past niet in planning (aanvragen vaak last minute werk),
bijeenkomsten moeten dan afgestemd worden op calls, werkt alleen wanneer het verplicht wordt
gesteld, hoe worden referenten gevraagd zodanig dat je voldoende nuttig commentaar krijgt. Een
telling liet zien dat er wel enige interesse bestond om voorstellen voor te leggen aan de
gemeenschap.
De voorzitter en secretaris zullen een voorstel uitwerken en bespreken met de WR.
Voortgansrapportages:
Martijn Bours – Universiteit Maastricht
Energy for life in colorectal cancer survivors: how do physical activity and dietary factors affect their
quality of life?
Marieke Groot – Helen Dowling Instituut
Spiritual care by nurses in curative cancer care: experiences and expectations of patients and nurses
Florien Boele – VU Amsterdam
Internet-based treatment of low-grade glioma patients with depression: a randomized controlled trial
Adelita Ranchor – UMCG
Van adaptatie naar interventie: psychosociaal-oncologisch onderzoek in Groningen
Nadia van der Spek – VU Amsterdam
The development, implementation and evaluation of the Meaning-Centered Group Psychotherapy for
cancer survivors in the Netherlands
Sluiting vergadering

