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Nieuwsbrief 5, maart 2012 
 

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 253 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 mei 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. PPN congres in Oxford 
 
Op 21 en 22 juni 2012 zullen de Paediatric Psychology Study Days plaatsvinden in St Anne’s College, 
Oxford. 
Op http://www.pediatrischepsychologie.nl/nieuws.php kunt u het programma vinden, evenals het 
formulier voor het indienen van abstracts. De deadline hiervoor is 15 maart 2012 en dienen gemaild te 
worden naar kjacobs@nhs.net. 
  
   

3. Onderzoeker in beeld 
 
In deze editie van ‘onderzoeker in beeld’ maken we nader kennis met Jessica Voerman. Zij vertelt dit 
keer wat over haar onderzoek.  
 

  “Hallo, mijn naam is Jessica Voerman. Ik ben in 2009 afgestuurd in de Klinische en  
 Gezondheidspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). In 2009-2010                   
heb ik het Advanced Research Program gevolgd, eveneens aan de EUR. In deze periode 
heb ik onderzoek gedaan naar aandachtsbias bij angstige kinderen. Sinds juli 2010 ben 
ik werkzaam als junior onderzoeker bij de afdeling Medische Psychologie van het 
Erasmus MC in Rotterdam. Hier werk ik samen met Dr. Cora de Klerk aan een project 
waarbij we de signalering, verwijzing en behandeling van jongeren met chronische 
pijnklachten willen verbeteren. 

Binnen dit project is een signaleringsinstrument ontwikkeld, De Pijnbarometer, waarmee chronische 
pijn in kaart kan worden gebracht. Dit instrument heeft drie jaar deel uitgemaakt van de 
Jeugdmonitor Rotterdam. De Jeugdmonitor is een instrument waarmee de GGD Rotterdam-Rijnmond 
de (psychische) gezondheid en determinanten van jongeren monitort. De Pijnbarometer is gedurende 
drie jaar steeds geëvalueerd en verbeterd. Bij De Pijnbarometer hoort ook een verwijsprotocol. Dit 
protocol wordt door de jeugdverpleegkundigen van een aantal Centra Jeugd en Gezin in Rotterdam 
gebruikt om jongeren bij wie chronische pijn is gesignaleerd te verwijzen naar de juiste instantie. Tot 
slot hebben we samen met Rijndam Revalidatiecentrum een internetcursus ontwikkeld, Move It Now 
(www.moveitnow.nl), die jongeren helpt beter om te gaan met de negatieve gevolgen van hun 
pijnklachten. De cursus is gebaseerd op principes uit de cognitieve gedragstherapie en bestaat uit 
zeven online modules, die de jongeren zelfstandig doorlopen. Ook zijn er twee modules voor de ouders 
ontwikkeld. Per e-mail en telefonisch worden de jongeren begeleid door een pijndeskundige, een GZ-
psycholoog. 
 
Op dit moment zijn wij bezig met het analyseren van de data die is verzameld met De Pijnbarometer. 
We willen kijken welke opvallende verbanden er bestaan tussen pijn en andere gezondheidsproblemen. 
Ook zijn wij bezig met de inclusie van jongeren in onze RCT, waarin we de werkzaamheid van Move It 
Now onderzoeken. Naast een kwantitatieve evaluatie van de cursus interviewen wij ook alle 

http://www.pediatrischepsychologie.nl/nieuws.php
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deelnemers nadat ze de zeven modules hebben doorlopen. Hiermee hopen we inzicht te krijgen in de 
werkzame bestanddelen van de cursus. 
 
Naast het bovenstaande doen wij ook mee aan het project LEARN van de VU, Amsterdam. Binnen dit 
project zullen wij kijken naar de relatie tussen belemmerende pijnklachten en leerprestaties. 
 
Ik hoop jullie tijdens een volgend PPN-NL symposium te kunnen vertellen over de resultaten van ons 
onderzoeksproject!” 
 
 
 

 

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

4. Implementatie KLIK in volle gang 
 
Sinds enige tijd is het Emma Kinderziekenhuis bezig met de terugkoppeling van Patient Reported 
Outcomes (PROs) in de klinische praktijk via www.hetklikt.nu.  
 
Inmiddels is KLIK een vast onderdeel van de zorg voor kinderen met jeugdreuma, chronische 
nierziekten, hemofilie, HIV en CF in het Emma Kinderziekenhuis. Binnenkort gaan nog meer groepen 
van start, zoals sikkelcel, diabetes, TPV en oncologie. Daarnaast zal ook in het VUmc met KLIK gewerkt 
gaan worden, onder meer voor kinderen met diabetes en nierziekten. In Reade gebruiken kinderen met 
jeugdreuma KLIK al, en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis zal binnenkort volgen voor deze groep. 
 
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.  
Bekijk ook het filmpje op de website. Voor meer informatie, mail naar info@hetklikt.nu. 

5. LTO: Last Thermometer voor Ouders 

Het Emma Kinderziekenhuis heeft een korte vragenlijst (Last Thermometer voor Ouders, LTO) 
ontwikkeld waarmee het mogelijk is om op een efficiënte manier het stressniveau en de belasting van 
ouders met een (chronisch) ziek kind in kaart te brengen. Uit onderzoek onder ruim 700 ouders is 
gebleken dat de LTO een betrouwbare en valide lijst is.  
De LTO is nu beschikbaar voor gebruik in de praktijk. Voor meer informatie en voor het opvragen van 
de vragenlijst, neem contact op met Drs. Lotte Haverman (L.Haverman@amc.nl). 
 

6.  PROMIS 

PROMIS vragenlijsten worden in een samenwerking met Vumc, EKZ, Erasmus Universiteit en Universiteit 
Leuven vertaald naar het Nederlands. Dit zijn online vragenlijsten die werken op basis van Computer 
Adaptive Testing (CAT) en Item Respons Theoriy (IRT). Op dit moment zijn alle itembanken vertaald 
naar het Nederlands. Het is de bedoeling dat in de komende tijd deze itembanken in grootschalig 
onderzoek onder gezonde kinderen en jongeren worden afgenomen. Het is de veronderstelling dat in de 
toekomst deze vragenlijsten steeds meer gebruikt gaan worden. Voor meer informatie: 
http://www.nihpromis.org/  
 
 

7. Benoeming Martha Grootenhuis 
 
Afgelopen december is Martha Grootenhuis benoemd tot hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam. 
Haar leeropdracht luidt: De psychosociale zorg van het chronisch zieke kind. 
Martha’s oratie zal plaatsvinden op vrijdag 23 november om 16 uur in de Lutherse kerk in Amsterdam. 
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8. Verschenen proefschriften 

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

Neurocognitive functioning of children with Spina Bifida  
Anja Vinck (UMC St Radboud), 28 maart 2011 
 

9. Promotie kalender 
 
Executive function and its impact on academic and behavior problems in very preterm children.  
Cornelieke Aarnoudse-Moens (Erasmus Universiteit Rotterdam), 29 februari 2012 
 
Pediatric acute lymphoblastic leukema: quality of life and cost effectiveness. 
Raphaële van Litsenburg (VUMC), 8 mei 2012 
 

10. Congreskalender 
  
Donderdag 5 april 2012  
Symposium Kind en Letsel (in AMC Amsterdam) 
Meer informatie: http://www.amc.nl/web/Het-AMC/Agenda/Overzicht/Evenementen-
overzicht/Symposium-Kind-en-Letsel.htm  
 
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  

 
Dinsdag 1 – zaterdag 5 mei 2012   
23e Congres European Society for Pediatric Neurosurgery (in Amsterdam)  
Meer informatie: http://espncongress2012.com/ 

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.bps.org.uk/events/joint-conference-paediatric-psychology-network-and-dutch-ppn 
en www.pediatrischepsychologie.nl 
 
Dinsdag 25 september 2012  
Preterm birth: from delivery to development (in Amsterdam) 
Meer informatie: http://www.amc.nl/web/Het-AMC/Agenda/Overzicht/Evenementen-
overzicht/Preterm-birth-from-delivery-to-development.htm 
 
5 – 8 oktober 2012 
SIOP congres kinderoncologie (in Londen) 
Meer informatie: http://www.siop2012.org/ 
 
April 2013  
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The National Conference in Pediatric Psychology (in New Orleans, USA) 
Meer informatie: http://www.continuinged.ku.edu/programs/pedpsych/ 

 
 

11. Tips 
 
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 
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