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1. Pediatrische Psychologie Netwerk  
 
PPN-NL is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek en psychologische zorg in de kindergeneeskunde. PPN-NL richt zich op 
iedere professional in de psychosociale zorg binnen de kindergeneeskunde.  
Tot nu toe hebben 235 mensen zich aangemeld op de PPN website. Elke drie maanden verschijnt er 
een nieuwsbrief voor alle leden van het netwerk. 
Samen kunnen we deze site zo up-to-date mogelijk houden! Mail de webbeheerders Hedy van Oers en 
Perrine Limperg (info@pediatrischepsychologie.nl) vóór 1 februari 2012 voor komende promoties, een 
nieuwe poll, een interessant nieuwtje of toekomstige evenementen. Zij zullen jullie tips en inbreng zo 
spoedig mogelijk op de website zetten en opnemen in de volgende nieuwsbrief! 
Het doel van de site is om zoveel mogelijk mensen binnen de pediatrische psychologie te bereiken, 
contacten te leggen en kennis met elkaar te delen. Gebruik dan ook het forum, de nieuwspagina of 
stuur elkaar een bericht om de site zo optimaal mogelijk te gebruiken en kennis uit te wisselen. 
 

2. 13 september 2011: het 2e PPN-NL symposium! 
 
Dinsdag 13 september 2011 werd het 2e PPN-NL symposium gehouden in UMC St. Radboud. Meer dan 100 
collega’s hebben het symposium bezocht, alle ziekenhuizen en faculteiten waar pediatrische 
psychologie wordt bedreven waren goed vertegenwoordigd. Het was, net als bij het eerste symposium, 
verrijkend om collega’s te ontmoeten en met elkaar expertise en ervaringen te delen. Het auditorium 
van UMC St Radboud bleek een uitstekende locatie voor zo’n kleinschalig symposium. Kees Noordam, 
kinderarts-endocrinoloog uit het UMC St. Radboud hield een korte openingsspeech, gevolgd door een 
korte toelichting op het programma en daarna ging het echt van start. Keynote spreker Marcel van Aken 
gaf een mooi overzicht van de meest recente theorieën en onderzoeken naar ziekte en persoonlijkheid. 
In het volgende programma onderdeel presenteerden jonge onderzoekers de studies waar zij aan 
werken of in de afgelopen jaren aan hadden gewerkt. De organisatoren hadden 18 onderzoekers 
gevraagd een korte presentatie te geven, voor 3 parallelle sessies. Ondergetekende was één van de 
voorzitters van een sessie, en mocht allemaal goed gepresenteerde voordrachten inleiden. Voor 
discussie was misschien wat weinig tijd, maar met de lunch als volgend onderdeel in het programma 
kon in kleinere kring nog uitgebreid nagepraat worden. Na de lunch kwam de nadruk te liggen op 
praktische toepassingen van de uit de wetenschap verkregen kennis en kunde. Het programma ging 
verder met verschillende parallelle workshops. De eerste workshop, gegeven door Prof. Dr. Johan 
Vlaeyen, ging over onderzoek verrichten met kleine, bijzondere steekproeven, in het bijzonder het 
ontwikkelen en evalueren van cognitief gedragstherapeutische behandelingen op de individuele 
patiënt. Betrekkelijk nieuw in het behandelaanbod is E-health. Martha Grootenhuis, Chris Verhaak en 
Lotte Haverman vertelden over hun ervaringen; op welke manier E-health meerwaarde kan bieden en 
hoe E-health programma’s te implementeren. EMDR blijft een populaire vorm van behandeling bij 
trauma, ook in het ziekenhuis. Helen Hornsveld vertelde over research naar de werkzaamheid, Isabelle 
Streng over succesvolle toepassingen en Esther Meijer-van den Bergh over haar ervaringen die minder 
verbetering van klachten hadden gegeven dan gehoopt en nodigde collega’s uit de zaal uit om hun 
ervaringen te bespreken. Daarna volgde de posterwalk. Iedere deelnemer aan het symposium werd 
uitgenodigd de posters te nomineren voor de posterprijs. Het grote aantal posters maakte dat er  nog 
even flink doorgewerkt moest worden om aan alle posters voldoende aandacht te kunnen geven. 
Circusduo Katoen gaf een korte, aandoenlijke en tegelijkertijd flitsende voorstelling. Precies genoeg 
tijd voor de organisatoren om de punten op te tellen en de winnaar van de posterprijs bekend te 
maken: Marchien Hoffer was de gelukkige winnaar. Toen was de dag voorbij. Ondergetekende was 
medeorganisator, en is geen onbevooroordeelde recensent. Maar zij kan verzekeren dat het 
voorbereiden van zo’n symposium al veel plezier geeft, en het is erg leuk als dan blijkt dat het ook een 
geslaagde dag wordt. Op naar het 3e PPN-NL symposium! Met dank aan mijn medeorganisatoren Chris 
Verhaak en Marian Jongmans en Jet Brinkmann voor de secretariële ondersteuning.  
 
Arianne Dessens 
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3. Onderzoeker in beeld 
 
Om elkaar wat beter te leren kennen en om efficiënter gebruik te kunnen maken van het netwerk is er 
een nieuw onderdeel leven ingeblazen: ‘Onderzoeker in beeld’. In elke nieuwsbrief zal één 
onderzoeker uit het netwerk worden benaderd om wat meer te vertellen over zijn/haar onderzoek.  
De tweede editie zullen we wat meer horen over Anke Nieuwesteeg. 
 

“Hallo allemaal, mijn naam is Anke Nieuwesteeg. In 2007 ben ik afgestudeerd aan de 
opleiding Pedagogische Wetenschappen (zintuiglijke handicaps) van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Na mijn studie ben ik anderhalf jaar als tijdelijk vervangend 
orthopedagoge aan de slag gegaan in de praktijk. Hierna heb ik een jaar op een 
woongroep gewerkt om meer praktijk ervaring op te doen. Omdat ik onderzoek altijd 
interessant heb gevonden, kwam ik daarna terecht als onderzoeksmedewerkster aan de 
Universiteit van Tilburg. Hier werk ik samen met Dr. Esther Hartman, prof. Dr. Hedwig 
van Bakel en prof. Dr. Frans Pouwer aan een onderzoek naar de kwaliteit van de ouder-
kind interactie bij jonge kinderen (0 t/m 7 jaar) met diabetes type 1.  

Inmiddels hebben wij aan de hand van ruim 70 huisbezoeken twee diabetesspecifieke observatie 
beoordelingsschalen ontwikkeld, om de kwaliteit van de ouder-kind interactie te meten tijdens het 
monitoren van de bloedglucose (vingerprik) en de maaltijd. Deze beoordelingsschalen hebben wij OKI-
DO genoemd (Ouder Kind Interactie – Diabetes Onderzoek). Op dit moment wordt de laatste hand aan 
de beoordelingsschalen gelegd en daarna willen we na gaan of er een samenhang gevonden wordt 
tussen de kwaliteit van de ouder-kind interactie en glycemische controle (HbA1c) en psychosociale 
factoren van de ouders/kinderen. Binnenkort hopen wij de resultaten hiervan te publiceren. 
Naast bovenstaand onderzoek heeft de universiteit van Tilburg samen met de DVN een nationaal 
onderzoek opgezet, genaamd “Leef met diabetes”. Bij dit onderzoek worden kinderen gevraagd om via 
internet enkele vragenlijsten in te vullen over de (diabetesspecifieke) kwaliteit van leven en hun 
eetpatroon. De vragen van de ouders gaan over hun kwaliteit van leven en die van hun kind en over 
mogelijke problemen bij de opvoeding. De dataverzameling is momenteel in volle gang en hopen we 
dit jaar te voltooien. 
Wellicht kan ik jullie bij het volgende PPN-NL symposium de resultaten van deze interessante 
onderzoeken vertellen!” 
 
 
 

 

Jouw onderzoek(er) in de volgende nieuwsbrief? 
Mail je informatie naar info@pediatrischepsychologie.nl 

4. Verschenen proefschriften 

The QLIC-ON study: the use of patient reported outcomes (PROs) in paediatric oncology practice. 
Vivian Engelen, 7 oktober 2011 

5. Promotiekalender 

Vrijdag 20 januari 2012  
Mind matters in pediatric sickle cell disease: an evaluation of neurocognitive deficits, behavioral 
problems and health-related quality of life. 
Channa Hijmans (EKZ AMC) 

6. Congreskalender 
  
Donderdag 1 en vrijdag 2 december 2011 
Conference of the Association for Researchers in Psychology and Health 
(ARPH) (in Lunteren) 
Meer informatie: http://www.arph.nl/  

http://www.arph.nl/�
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Donderdag 8 - zaterdag 10 december 2011 
5th European Pediatric Motility Meeting (in Amsterdam) 
Meer informatie: http://www.epgs.nl/Events_Calender.php  

Donderdag 19 januari 2012 
Congres Baby & Behandeling (in Ede) 
Meer informatie: http://www.congresbabyenbehandeling.nl/ 
 
Vrijdag 20 en zaterdag 21 januari 2012 
Studiebijeenkomst van het Landelijk Netwerk Onderzoek Jeugd & Gezondheid  
(voorheen de NWO retraite Jeugd & Gezondheid) in Soesterberg 
Meer informatie: ml.dekroon@vumc.nl 
 
Donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2012 
SKION dagen 2012 (in Utrecht) 
Meer informatie: http://skion.nl/nieuws/48/ 
 
Donderdag 16 februari 2012 
Amsterdam Kindergeneeskunde Symposium 
Meer informatie: http://amsterdamkindersymposium.nl/  
 
Donderdag 12 en vrijdag 13 april 2012 
Samen Nog Beter congres (in Zeist)  
Meer informatie: http://www.samennogbeter.nl 
 
Maandag 23– vrijdag 27 april 2012 
3rd UK Paediatric Neuropsychology Symposium (in Londen) 
Meer informatie: http://www.ucl.ac.uk/neuropsych/InternationalSymposia  

Woensdag 23 - vrijdag 25 mei 2012 
European Conference on Child Abuse and Neglect (EUCCAN) (in Amsterdam) 
Meer informatie: http://www.euccan.eu/en/index.lp  
 
Donderdag 21 en vrijdag 22 juni 2012  
PPN UK Study Days: Making a difference in Paediatrics, Creativity, Quality and Resilience  
(in Oxford) 
Meer informatie: http://www.ppnuk.org/ppn-study-days 
 
April 2013  
The National Conference in Pediatric Psychology (in New Orleans, USA) 
Meer informatie: http://www.continuinged.ku.edu/programs/pedpsych/ 
 

 
7. PedsQL Transplantatie module vertaald 
  
Het Emma Kinderziekenhuis heeft de PedsQL (Kwaliteit van Leven vragenlijst) – Transplantatie module 
van het Engels naar het Nederlands vertaald. Er zijn in totaal 6 versies van deze lijst vertaald: ouder-
versies voor kinderen van 2-4, 5-7 jaar, 8-12 en 13-18 jaar, en kind-versies voor kinderen van 8-12 en 
13-18 jaar. Het vertaalproces heeft volgens de MAPI richtlijnen plaatsgevonden, waar ook de 
vragenlijsten op te vragen zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lotte Haverman 
(l.haverman@amc.nl) of Hedy van Oers (h.a.vanoers@amc.nl). 

 
8. Start IMPROVE studie 
 
Sinds 1 september 2011 is de IMPROVE studie van start gegaan. IMPROVE staat voor IMplementation of 
Patient Reported Outcomes Via Electronics in pediatric oncology.  Kort gezegd houdt dit in: de 
implementatie van het digitaal monitoren van door de patiënt gerapporteerde uitkomsten in de 

http://www.ucl.ac.uk/�
http://www.euccan.eu/�
http://www.epgs.nl/Events_Calender.php
http://www.congresbabyenbehandeling.nl/
http://skion.nl/nieuws/48/
http://amsterdamkindersymposium.nl/
http://www.ucl.ac.uk/neuropsych/InternationalSymposia
http://www.euccan.eu/en/index.lp
http://www.ppnuk.org/ppn-study-days
http://www.continuinged.ku.edu/programs/pedpsych/
mailto:l.haverman@amc.nl
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klinische kinderoncologische praktijk en screening op psychosociaal risico bij gezinnen van kinderen 
met kanker. 
Het monitoren van kwaliteit van leven in de kinderoncologische praktijk dat tijdens de IMPROVE studie 
zal worden opgezet (gewenste start begin 2012), maakt deel uit van het KLIK project (www.hetklikt.nu) 
en is een vervolgstudie op de QLIC-ON studie, die eerder binnen de kinderoncologie werd uitgevoerd. 
Daarnaast bestaat de IMPROVE studie uit een geheel nieuw studie-onderdeel (gewenste start maart 
2012), waarbij er een instrument uit Amerika wordt onderzocht (Psychological Assessment Tool), dat 
psychosociale risicofactoren bij gezinnen van kinderen met kanker in kaart brengt.  
Aan het IMPROVE onderzoek zullen 3 centra deelnemen: het Emma Kinderziekenhuis/AMC in 
Amsterdam, het UMC St. Radboud in Nijmegen en het VU Medisch Centrum in Amsterdam. De 
onderzoekers binnen dit project zijn drs. Sasja Schepers (EKZ/AMC) en drs. Simone SintNicolaas 
(UMCN). De projectleiders zijn dr. Martha Grootenhuis (EKZ/AMC) en dr. Chris Verhaak (UMCN). 
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met drs. Sasja Schepers (s.a.schepers@amc.nl) of 
drs. Simone SintNicolaas (s.sintnicolaas@mps.umcn.nl)  

 
9. Mededeling vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
 
Professor dr. Gerben Sinnema, voormalig hoofd van de afdeling Medische Psychologie van het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis en hoogleraar Pedagogische Diagnostiek en Behandeling, is met emeritaat. 
Hij was als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht, faculteit Sociale Wetenschappen. Eind 
dit jaar is hij gestopt en zijn functie als hoofd van de afdeling Medische Psychologie en Maatschappelijk 
Werk is overgenomen door dr. Jaap Huisman, die voorheen werkzaam was als hoofd Sectie 
Patiëntenzorg kinderen, VUmc, afdeling Medische Psychologie. 

 
 

10. Tips 
 
Vacatures 
Met enige regelmaat worden er nieuwe vacatures op de site gezet. Deze staan onder ‘nieuws’. Houd 
deze rubriek dus in de gaten!  
Mocht je zelf een vacature hebben die je op de site wil zetten, dan kan je contact opnemen met Hedy 
van Oers en Perrine Limperg via info@hetklikt.nu.  
 
Forum 
Op de PPN website is een forum te vinden waarop leden van de site elkaar vragen kunnen stellen. Sinds 
kort wordt er melding van gemaakt als er een bericht wordt geplaatst, zodat men snel(ler) kan 
reageren. Door deze verandering wordt de site actiever gebruikt en kan er snel informatie uitgewisseld 
worden. Schroom dus niet om het forum te gebruiken als je een vraag hebt aan mensen in het netwerk! 
 

Jouw onderzoek of nieuws in de volgende nieuwsbrief? 
Mail je informatie naar info@pediatrischepsychologie.nl 

http://www.hetklikt.nu/
mailto:s.a.schepers@amc.nl
mailto:s.sintnicolaas@mps.umcn.nl
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