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Nieuwsbrief 3, september 2011 
 

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 213 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 november 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. 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. 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.  
Op www.pediatrischepsychologie.nl zal telkens informatie verschijnen over het symposium. Houd de 
website dus goed in gaten! 

 
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.  
We trappen dit nieuwe onderdeel af met Emiel Boogerd, onderzoeker aan de afdeling Medische 
Psychologie van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen: 

“Mijn naam is Emiel Boogerd. Ik ben in 2007 afgestudeerd aan de opleiding 
Pedagogische Wetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds 2008 ben 
ik verbonden als junior onderzoeker aan de afdeling Medische Psychologie van het 
medisch centrum van de Radboud Universiteit Nijmegen.  

Ik heb me de afgelopen jaren bezig gehouden met onderzoek naar de 
toepassingen van internet in de zorg aan kinderen en jongeren met diabetes type 1. Ik 
heb onder andere een afgeschermde, beveiligde online-interventie, Suikerplein, 
ontwikkeld voor jongeren. Zij kunnen daar met hun arts over de behandeling 

overleggen. Ook kunnen zij er ervaringen uitwisselen met elkaar op een forum en kunnen zij chatten 
met elkaar. We hebben een groep jongeren van het Kinder Diabetes Centrum Nijmegen gevraagd de 
interventie te gebruiken.  

Uit ons onderzoek bleek dat de jongeren enthousiast waren over het gebruik ervan. De 
meerderheid van de jongeren die de interventie gebruikten, gaf aan dat het hen hielp in de omgang 
met de diabetes. Het medium internet zou volgens hen een goed alternatief zijn voor de meer 
conventionele communicatiemiddelen, zoals telefoon en email. Verder bleek dat hoe meer de 
jongeren het medium gebruikten, hoe meer hun kwaliteit van leven verbeterde. Dit is een voorbeeld 
van hoe internet een aanvulling kan zijn op de huidige zorg. Jongeren met een chronische ziekte zijn 
soms moeilijk te stimuleren om onderling contact te zoeken, hoewel we weten dat peersupport kan 
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helpen bij de omgang met een chronische ziekte. Ons onderzoek toont aan dat internet kan helpen om 
jongeren te stimuleren om contact te zoeken met elkaar.  
Wij hebben eerder dit jaar een subsidie gekregen van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Met deze 
subsidie ben ik samen met Dr. Chris Verhaak, klinisch psycholoog en Dr. Kees Noordam, kinderarts-
endocrinoloog, beiden verbonden aan het Radboud Medisch Centrum, onlangs een project gestart. Dit 
richt zich op de ontwikkeling van een online interventie voor ouders van kinderen met diabetes type 1. 
Een eerste oriënterend kwalitatief onderzoek is in volle gang. Ik verwacht de eerste preliminaire 
resultaten te presenteren op het PPN symposium in september.”  
 
 

 
Jouw onderzoek(er) in de volgende nieuwsbrief? 

Mail je informatie naar info@pediatrischepsychologie.nl 

 
4. Verschenen proefschriften 

Behavioral Therapy for Functional Constipation in Childhood. 
Marieke van Dijk, vrijdag 9 september 2011 

5. Promotiekalender 

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) 

6. Congreskalender 

Dinsdag 13 september 2011 
2e symposium Pediatrische Psychologie Nederland  
Meer informatie: http://www.pediatrischepsychologie.nl/ 

Vrijdag 16 september 2011 
Samen werken aan de zorg voor kanker (in Groningen) 
Meer informatie: 
http://wencke4.housing.rug.nl/documenten/medici/SY_Opening_GCC/SY_Opening_GC
C.htm 
 
Dinsdag 27 september 2011 
3e A-CaRe (Alpe d’HuZes Cancer Rehabilitation Research) Themadag (in Amsterdam) 
Meer informatie: Dóra Révész, Logistiek medewerkster A-CaRe project.  
Tel: +31 20 44 49931 

Dinsdag 27 september 2011 
Congres Mindfulness voor ouders en kinderen (in Utrecht) 
Meer informatie: http://www.cursussenencongressen.nl/bijeenkomsten/congres-mindfulness-voor-
ouders-en-kinderen-928.html 

http://www.umcg.nl/�
http://www.a-care.org/�
http://www.pediatrischepsychologie.nl/
http://wencke4.housing.rug.nl/documenten/medici/SY_Opening_GCC/SY_Opening_GCC.htm
http://wencke4.housing.rug.nl/documenten/medici/SY_Opening_GCC/SY_Opening_GCC.htm
http://www.cursussenencongressen.nl/bijeenkomsten/congres-mindfulness-voor-ouders-en-kinderen-928.html
http://www.cursussenencongressen.nl/bijeenkomsten/congres-mindfulness-voor-ouders-en-kinderen-928.html
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Donderdag 29 september 2011 – Vrijdag 30 september 2011  
European Symposium on Late Complications after Childhood Cancer (in Amsterdam)  
Meer informatie: http://www.eslccc.org/ 

Vrijdag 30 september 2011 
Wetenschappelijk Dag LVMP Van richtlijn naar praktijk (in Utrecht) 
Meer informatie: http://www.paz.nu/  

Donderdag 6 oktober 2011 
Symposium eigen-wijs rouwen, over-leven na de dood van een kind (in Nijkerk)  
Meer informatie: http://www.vook.nl/  

Vrijdag 7 oktober 2011 
Het Nationaal Oncologiecongres (in Nieuwegein) 
Meer informatie: http://www.nvpo.nl/joomla/pdf/agenda/ag07102011_onccongres2011.pdf 

Zondag 16 oktober 2011 - donderdag 20 oktober 2011 
Het 13e International Psycho-Oncology Society (IPOS) (in Antalya, Turkije)  
Meer informatie: http://www.ipos-society.org/ipos2011/welcome.shtml  

Zondag 23 oktober 2011 - dinsdag 25 oktober 2011 
5th International Conference on the (Non)Expression of Emotions in Health and 
Disease (in Tilburg) 
Meer informatie: http://www.tilburguniversity.edu/about-tilburg-
university/schools/socialsciences/emotions2011/  
 
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/ 

Woensdag 26 oktober 2011 - zondag 30 oktober 2011 
43rd Congress of the International Society of Paediatric Oncology (in Auckland, Nieuw Zeeland) 
Meer informatie: http://www.siop2011.com/ 
 
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  

Maandag 28 november 2011 
Zorg rond de pasgeborene: De extreme prematuur, een pad vol (goede) zorgen! (in Ede) 
Meer informatie: http://www.babywerk.net/images/calendar/MF-384-1309696426.pdf 
 
Donderdag 1 december & vrijdag 2 december 2011 
Conference of the Association for Researchers in Psychology and Health 
(ARPH) (in Lunteren) 
Meer informatie: http://www.arph.nl/  

Donderdag 8 december 2011 - 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) 

http://www.eslccc.org/index.html�
http://www.nvk.nl/Home.aspx�
http://www.tilburguniversity.edu/�
http://www.arph.nl/�
http://www.paz.nu/
http://www.vook.nl/
http://www.nvpo.nl/joomla/pdf/agenda/ag07102011_onccongres2011.pdf
http://www.ipos-society.org/ipos2011/welcome.shtml
http://www.tilburguniversity.edu/about-tilburg-university/schools/socialsciences/emotions2011/
http://www.tilburguniversity.edu/about-tilburg-university/schools/socialsciences/emotions2011/
http://www.siop2011.com/
http://www.babywerk.net/images/calendar/MF-384-1309696426.pdf
http://www.epgs.nl/Events_Calender.php
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Meer informatie: http://www.congresbabyenbehandeling.nl/ 

Donderdag 16 februari 2012 
Amsterdam Kindergeneeskunde Symposium 
Meer informatie: http://amsterdamkindersymposium.nl/  
 
Donderdag 12 en vrijdag 13 april 2012 
Op 12 en 13 april 2012 vindt er alweer voor de derde keer het Samen Nog Beter congres plaats, voor 
kinderartsen en kinderpsychologen waarbij de geïntegreerde zorg centraal staat. Binnenkort volgt meer 
informatie over het programma, maar noteer alvast de data in uw agenda! Locatie: Conferentiecentrum 
Woudschoten, te Zeist. 
 
Maandag 23 april – vrijdag 27 april 2012 
3rd UK Paediatric Neuropsychology Symposium: Early Brain-Behaviour Relationships & Prognostic 
Indicators (in Londen) 
Call for abstracts: 30 september 2011 
Meer informatie: http://www.ucl.ac.uk/neuropsych/InternationalSymposia  

Woensdag 23 mei 2012 - vrijdag 25 mei 2012 
European Conference on Child Abuse and Neglect (EUCCAN) (in Amsterdam) 
Meer informatie: http://www.euccan.eu/en/index.lp  
 
April 2013 
The National Conference in Pediatric Psychology (in New Orleans, USA) 
Meer informatie: http://www.continuinged.ku.edu/programs/pedpsych/ 
 
 

7. Mededeling vanuit het VUmc 
 
Na een dienstverband van 34 jaar gaat dr. Jaap Huisman, sectiehoofd van Pediatrische Psychologie en 
ad interim afdelingshoofd Medische Psychologie & Maatschappelijk Werk, per 1 oktober 2011 het VU 
medisch centrum verlaten om aan de slag te gaan als hoofd van de afdeling Medische Psychologie en 
Maatschappelijk Werk van het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht. Dr. Kim Oostrom zal 
hem gaan opvolgen als sectiehoofd van de Pediatrische Psychologie van het VU medisch centrum. 

 
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. 
 
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.ucl.ac.uk/�
http://www.euccan.eu/�
http://www.congresbabyenbehandeling.nl/
http://amsterdamkindersymposium.nl/
http://www.ucl.ac.uk/neuropsych/InternationalSymposia
http://www.euccan.eu/en/index.lp
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