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1. De PPN site  
 
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 197 mensen zich aangemeld op de PPN website. Vanaf nu zal er elke drie maanden 
een nieuwsbrief uitgaan naar alle PPN leden. 
 
Ondanks de aanmelding van zoveel geïnteresseerden, heeft slechts 20% zijn profiel volledig ingevuld. 
Het is belangrijk dat je het profiel zo volledig mogelijk invult, op deze manier kunnen we zoveel 
mogelijk kennis bundelen en uitwisseling stimuleren. Heb je bijvoorbeeld al je onderzoeken volledig 
uitgewerkt? Stokpaardje benoemd? Een foto geplaatst? Interessante links zijn ook leuk om te 
vermelden! Kan je bovendien al je collega’s al op de site vinden? Update dus je profiel! 
 
De functionaliteit van de website is gewijzigd. Er is meer informatie beschikbaar op de site 
(conferenties, links). Als op het forum een oproep geplaatst wordt zal dit voortaan via de e-mailservice 
aan iedereen gemeld worden. Op die manier wordt het een handige manier om een oproep te doen of 
informatie uit te wisselen. 
 
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 augustus 2011 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. Sinds kort hebben we dan ook een echte PPN NL 
groep op LinkedIn. Meld je ook hiervoor aan en nodig mensen in je netwerk uit! 

 
2. Tweede symposium PPN op 13 september in Nijmegen 
    
Op dinsdag 13 september 2011 vindt het tweede PPN symposium plaats. Het symposium bestaat uit vier 
onderdelen:  
1. Openingscollege op het snijvlak van de pediatrische psychologie en de ontwikkelingspsychologie  
2. Parallelsessies met presentaties over lopend onderzoek op het gebied van de pediatrische 
psychologie in Nederland (call for abstracts tot 15 juni 2011)  
3. Workshops: Meet the expert op het gebied van n=1 studies, e-health en EMDR  
4. Posterwalk met posters over lopend onderzoek en nieuwe interventies op het gebied van de 
pediatrische psychologie.  
Wij roepen iedereen die actief is op gebied van onderzoek in de pediatrische psychologie op om een 
abstract in te dienen voor een oral presentation of poster. Ook nog niet volledig afgerond onderzoek en 
pilots kunnen worden gepresenteerd.  
Op www.pediatrischepsychologie.nl zal telkens informatie verschijnen over het symposium. Houd de 
website dus goed in gaten! 

 
3. Onderzoek  

3.1 PROMIS 

In de Verenigde Staten is de PROMIS itembank voor 
chronische ziekten (waaronder met name aandoeningen 
van het bewegingsapparaat) beschikbaar gesteld. In 
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Nederland is het initiatief genomen om zowel de items voor volwassenen (contactpersoon Caroline 
Terwee, kenniscentrum meetinstrumenten VUMC) als kinderen (contactpersoon Martha Grootenhuis, 
EKZ/AMC) te vertalen en het proces in gang te zetten naar het optimaliseren van vragenlijsten in 
onderzoek en klinische praktijk. 
Voor meer informatie: http://www.nihpromis.org/ 

3.2 KLIK: van onderzoek naar implementatie!  

Sinds enige tijd is het Emma Kinderziekenhuis bezig met de terugkoppeling 
van Patient Reported Outcomes (PROs) in de klinische praktijk. Na onderzoek 
in de kinderoncologie (QLIC-ON) werd een studie bij kinderen met 
jeugdreuma uitgevoerd. Hiervoor werd een internettoepassing ontwikkeld 
(www.hetklikt.nu). De kinderartsen, ouders en kinderen zijn enthousiast en 
vanaf juni 2011 zal de toepassing in de dagelijkse zorg geïmplementeerd worden. 

Benieuwd naar de website? Klik op een groep en log in als arts op de site. Met gebruikersnaam “PRO” 
en wachtwoord “KLIK” kan je een demonstratie krijgen van het PROfiel dat gebruikt wordt. Voor meer 
informatie, neem contact op met Drs. Lotte Haverman (L.Haverman@amc.nl). 

 

3.3 LTO: Last Thermometer voor Ouders 

Het Emma Kinderziekenhuis is bezig met een grootschalig 
onderzoek (LTO onderzoek) naar het functioneren van 
ouders met een kind dat onder behandeling is of is geweest 
in een kinderziekenhuis. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een korte vragenlijst 
waarmee het mogelijk wordt om op een efficiënte manier het functioneren van ouders in kaart te 
brengen. De lijst, gebaseerd op de Last Thermometer uit de oncologie, gaat de LTO heten: Last 
Thermometer voor Ouders. 

 
Jouw onderzoek in de volgende nieuwsbrief? 

 Mail je informatie naar info@pediatrischepsychologie.nl 
 
 

4. DEF Materiaal 
 
Materiaal over medisch traumatische stress bestellen? 
 
Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een aanzienlijk deel (1 op 10) van de kinderen en hun 
ouders na ontslag uit het ziekenhuis traumatische stress ontwikkelt. Goede voorlichting, ondersteuning 
en begeleiding van kinderen en ouders is daarom noodzakelijk.  
 
Het Emma Kinderziekenhuis ontwikkelde voorlichtingsmateriaal voor kinderen, ouders en professionals 
over medisch traumatische stress. Nieuwsgierig naar het materiaal? Neem dan een kijkje op de website 
(http://www.nahetziekenhuis.nl).  
 
Wilt u het materiaal binnen uw eigen afdeling gebruiken? Neemt u dan contact op met de psychosociale 
afdeling (PSA) van het Emma Kinderziekenhuis AMC, telefoonnummer 020 5667780, of geef uw 
bestelling door op h.a.vanoers@amc.nl. 
 
We hebben geprobeerd de kosten voor de pakketten minimaal te houden. Om administratieve en 
verzendkosten te dekken bedragen de kosten voor 50 pakketjes, bestaande uit 6 onderdelen inclusief 
verzendkosten, € 20,- (Nederland) of € 30,- (België). 
 

http://www.hetklikt.nu/
mailto:L.Haverman@amc.nl
http://www.nahetziekenhuis.nl/
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5. Verschenen proefschriften 

EMpowerment of PArents in The Intensive Care. A journey discovering parental experiences and 
satisfaction with care. 
Jos M. Latour, woe 23 februari 2011 

Perinatal health epidemiology in multi-ethnic Amsterdam: psychobiological processes.  
Geertje Goedhart-de Wolf, do 30 september 2010 

Neurocognitive effects of open-heart surgery in school age children with congenital heart disease  
Rachel van der Rijken, ma 05 juli 2010 

Child and parental adaptation to pediatric oncology  
Jantien Vrijmoet - Wiersma, do 14 januari 2010 

6. Promotiekalender 
 
 
Vrijdag 10 juni 2011  
Children and trauma: A broad perspective on exposure and recovery. 
Eva Alisic (WKZ UMC) 

Vrijdag 9 september 2011  
Behavioral Therapy for Functional Constipation in Childhood. Health-Related Quality of Life, Behavior 
Problems and Parental Child-Rearing Attitudes. 
Marieke van Dijk (EKZ AMC) 

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

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) 

7. Congreskalender 

Woensdag 8 juni 2011 - zaterdag 11 juni 2011  
34th European Cystic Fibrosis Conference (in Hamburg) 
Meer informatie: http://www.ecfs.eu/hamburg2011  

tie: 

 
Donderdag 9 juni 2011  
Kinderen en trauma (in Utrecht)  
Meer informa
http://www.umcutrecht.nl/subsite/Psychotraumacentrum/Conferenties+en+Symposia/ 
  
Woensdag 15 juni 2011  
Standardized Assessment of Child Psychopathology: new developments (in 
Rotterdam) 
Meer informatie: 
http://www.erasmusmc.nl/kinderenjeugdpsychiatrie_psychol/research/3013786/ 
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Vrijdag 24 juni 2011         
Making a Difference in Paediatrics: Creativity, Duality and Resilience (in Exeter, 
Engeland)     
Meer informatie: http://www.bps.org.uk/events/ppn-uk-paediatric-psychology-network-2011-study-
day 

Maandag 11 juli 2011 - dinsdag 12 jul 2011  
6th International Conference on Child and 
Adolescent Psychopathology (in Londen) 
Meer informatie: http://www.roehampton.ac.uk/childandadolescentpsychopathology/index.html 

Donderdag 29 september 2011 – Vrijdag 30 september 2011  
European Symposium on Late Complications after Childhood (in Amsterdam)  
Meer informatie: http://www.eslccc.org/ 

26-29 oktober 2011 
International Society for Quality of Life Research (ISOQOL) 18th Annual Conference 
(in Denver, Colorado) 
Meer informatie: http://www.isoqol.org/2011conference/ 
 
Dinsdag 1 november 2011   
De Dag voor jonge onderzoekers voor wetenschappelijk onderzoek in de kindergeneeskunde 
(voorafgaand aan het NVK congres) 
Meer informatie: http://www.nvk.nl/Congres/NVKCongres2011/Dagvoorjongeonderzoekers.aspx 
 
Woensdag 2 november – vrijdag 4 november 2011 
NVK Congres (in Veldhoven) 
Meer informatie: http://www.nvk.nl/Congres/NVKCongres2011.aspx  
 
April 2013 
The National Conference in Pediatric Psychology (in New Orleans, USA) 
Meer informatie: http://www.continuinged.ku.edu/programs/pedpsych/ 
 
 
 

8. Tips 
 
Wachtwoord veranderen? 
Het toegezonden wachtwoord is moeilijk te onthouden, daarom is het nu mogelijk je wachtwoord aan 
te passen. Klik op “personalia” in je profiel en in het vlak rechts zie je ‘wachtwoord’ dik gedrukt staan, 
klik daar op en je kan je wachtwoord veranderen. 
 
Werk je mee aan meerdere onderzoeken? 
Wanneer je aan meerdere onderzoeken meewerkt, is het mogelijk jezelf aan te melden bij een 
onderzoek. Onder de link onderzoeken vind je de verschillende onderzoeken die tot nu toe in de 
profielen zijn uitgewerkt door collegae. Het is mogelijk hierbij “ik werk mee aan dit onderzoek” aan te 
klikken. Het onderzoek verschijnt dan automatisch bij jouw profiel erbij.  
 

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

http://www.eslccc.org/index.html�
http://www.nvk.nl/Home.aspx�
http://www.bps.org.uk/events/ppn-uk-paediatric-psychology-network-2011-study-
http://www.roehampton.ac.uk/childandadolescentpsychopathology/index.html
http://www.continuinged.ku.edu/programs/pedpsych/
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