24e NVPO congres
Back & to the future:
25 jaar psychosociale oncologische zorg en verder!

16 maart 2018
Hogeschool Domstad, Utrecht

08.45 – 09.30 uur

Inschrijven, ontvangst met koffie en thee

09:30 – 09:35

Opening congres
Dagvoorzitters: drs. G. (Gerwen) Witvoet & drs. F. (Fenna) Postma

Ochtend
Plenair programma
09.35 – 13.15 uur
09.35 – 10.00 uur

“Er is veel gebeurd in 25 jaar.”
Prof. dr. J.C.J.M. (Hanneke) de Haes, Academisch Medisch Centrum

10.00 – 10.30 uur

Implementatie van ondersteunende zorg in de oncologie; is er reden voor optimisme?
dr. M. (Martijn) Stuiver, Lector Functioneel herstel bij kanker, Faculteit Gezondheid,
Hogeschool van Amsterdam
Klinisch epidemioloog, Centrum voor Kwaliteit van Leven, Antoni van Leeuwenhoek
Universitair docent Evidence Based Practice in Healthcare, Academisch Medisch Centrum,
Universiteit van Amsterdam

10.30 – 11.00 uur

Zie de mens: mensen begeleiden door een labyrint van discrepanties
prof. dr. M. (Manu) Keirse, klinisch psycholoog, Katholieke Universiteit Leuven, België

11.00 – 11:30 uur

Pauze & mogelijkheid bezichtigen posters

11:30 – 12:00 uur

Zorg voor de patiënt van morgen
dr. E.M.S.J. (Lies) van Gennip, directeur/bestuurder, Nictiz

12.00 – 13.15 uur

Visual recording: samenwerken aan de zorg van morgen
Aan het einde van de ochtend krijgen de deelnemers van het congres het woord; in
kleinere groepen bespreken we de uitdagingen binnen de psychosociale oncologie en
zoeken we mogelijke oplossingen. Een facilitator stelt prikkelende vragen en een
illustrator zet per groep uw ideeën op papier.

13:15 – 14:15 uur

Lunch & mogelijkheid bezichtigen posters

13:30 – 14:00 uur

Algemene Leden Vergadering NVPO

13.30 – 14.00 uur

Posterpitches top 5 geselecteerde
Middag
Workshops en wetenschappelijk middagsymposium
14.15 – 16.30 uur
inclusief koffie- en theepauze

14:15 uur

Wetenschappelijk middagsymposium & 1e ronde workshops

15.15- 15.45

Pauze & mogelijkheid bezichtigen posters

15:45 uur

Wetenschappelijk middagsymposium & 2e ronde Workshops

16:45

Afsluitende borrel, incl. uitreiking posterprijs en NVPO- award

Workshop programma
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Workshop ronde 1: 14:15 uur tot 15:15 uur
Workshop ronde 2: 15:45 uur tot 16:45 uur

Workshop 1:

Kanker in het gezin - Als een steen in het water
Anja van Onna, GZ-psycholoog, Ingeborg Douwes Centrum

Workshop 2:

Verborgen lagen van betekenis en de kracht van symbolen: ‘Luisteren naar wat
verborgen is’
Karen Rutgers - van Wijlen, psycho-oncologisch therapeut, Toon Hermans Huis
Amersfoort en Centrum Amarant

Workshop 3:

Naasten: "Vergeet ons niet te lezen"
dr. Nicole Ezendam, onderzoeker, IKNL, Utrecht
Saskia van Vliet, directeur inloophuis De Eik, Eindhoven
Mies van Eenbergen, onderzoeker/adviseur, IKNL, Utrecht

Workshop 4:

Oncologische zorg; en dan ook nog aandacht voor seks?
drs. Woet Gianotten, arts-psychotherapeut

Workshop 5:

Mindfulness bij kanker
drs. Felix Compen, onderzoeker en drs. Joyce Vermeer, systeemtherapeut, Helen
Dowling Instituut

Wetenschappelijk middagsymposium
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.15 uur

KEY-NOTE: Ervaringen met kanker: Reflecties op onderzoek naar kwaliteit
van leven
prof. dr. Mirjam Sprangers, hoogleraar afdeling Medische Psychologie,
Universiteit van Amsterdam

14.45 uur

‘Is dit normaal?’ – Patiënten met (lymfeklier)kanker willen eigen
functioneren en symptomen vergelijken met lotgenoten
Lindy Arts, junior onderzoeker, IKNL, Utrecht

15:00 uur

Het effect van Internet-based cognitieve gedragstherapie op het
verlichten van menopauzale klachten van ex-borstkankerpatiënten met
behandelings-geïnduceerde overgangsklachten: resultaten van een
randomized controlled trial
Vera Atema, PhD student, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

15.15 uur

Pauze

15.45 uur

Grote variatie in nazorgbehoeftes onder (ex-)patiënten met kanker
Belle de Rooij, PhD student, Tilburg University

16:00 uur

Angst tijdens de diagnostische fase van kanker: De rol van
informatiecopingstijl en behandelmethode
Madelon Bronner, senior onderzoeker, Universiteit van Amsterdam

16.15 uur

Eindrapportage KWF promotieonderzoek
De Kanker Nazorg Wijzer: Online advies op maat bij herstel na kanker
Roy Willems, promovendus, Open Universiteit Nederland

