
  

 

 

 

 

 

 

 

NVPO werkgroep: Congres 

 

Jaarverslag 2018 

 

Behaalde doelen  

 Het 24e NVPO congres vond plaats op  vrijdag 16 maart 2018 in Cursus- en vergadercentrum Domstad 

in Utrecht, met als thema Back & to the future, 25 jaar psychosociale oncologische zorg en verder! Het 

congres stond ik het teken van het 25 jarig bestaan van de NVPO. In het kader van het jubileum werd 

het dagvoorzitterschap verzorgd door de eerste en de huidige voorzitter van de NVPO. Op verzoek van 

het NVPO bestuur werd een interactieve werksessie aan het programma toegevoegd, waarin werd 

stilgestaan bij de toekomst van de psychosociale oncologie. 

 Het congres werd bezocht door 167 deelnemers. Het deelnemersaantal was iets hoger dan het vorige 

jaar, maar verdient nog steeds verdient aandacht.  

 De algehele waardering van het programma was goed. Vierentachtig procent van de respondenten van 

de evaluatie beoordeelde het programma met  ‘goed’ of ‘uitstekend’. Vooral het ochtendprogramma en 

de keynote lezing in het middagsymposium zijn erg positief beoordeeld.  

 De genodigde workshop van Woet Gianotten is heel goed beoordeeld. Dit in tegenstelling tot de 

workshops van de ingezonden abstracts, deze zijn minder goed beoordeeld. Er is geen concrete reactie 

gekomen tot de aanpassing van 1 langere naar 2 kortere workshops. 

 De posterpitches blijven een aandachtspunt. Het lijkt lastig om deze goed gestroomlijnd in de 

middagpauze te laten verlopen. 

 Het congres is met een positief saldo van 3000 euro afgesloten. De bijdrage van het NVPO bestuur voor 

de jubileum activiteiten is daarmee niet benut. De congrescommissie heeft toestemming gekregen van 

het bestuur om dit bedrag in te zetten voor het 25
e
 NVPO congres. 

 Na afloop van het congres in 2018 zijn twee leden van de congrescommissie gestopt. De 

congrescommissie bestaat daarmee op dit moment uit 5 leden en een medewerker vanuit Congress 

Care. Voor volgend jaar heeft 1 lid aangegeven te willen stoppen. De congrescommissie zoekt 

momenteel dus nog wel naar nieuwe leden.  

 

Jaarplan 2019 

 

Concept doelstellingen  

 Het 25
e
 NVPO congres vindt plaats op 15 maart 2019 in Cursus- en vergadercentrum Domstad in 

Utrecht. 

 Het thema van de 25ste editie van het congres is ‘Ik ga dood maar nu nog even niet: wat betekenen de 

medische ontwikkelingen voor de patiënt?’.  

 Dit jaar is het wederom een bijzonder congres, het is het 25
e
 NVPO congres!  

 De congrescommissie heeft een begroting op basis van vorig jaar opgesteld. Het bestuur heeft 

toestemming gegeven om resterende 3000 euro van vorige jaar in te zetten voor het 25
e
 

jubileumcongres. Met dit bedrag hebben we Bibian Mentel als spreker vast kunnen leggen. 

 Op basis van de evaluatie van vorig jaar heeft de congrescommissie twee wijzingen doorgevoerd in de 

opzet van het congres. De eerste wijziging betreft de workshops. Workshopleiders worden in 

tegenstelling tot andere jaren door de congrescommissie uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Dit in 

tegenstelling tot andere jaren, waar ook workshops via de abstracts ingediend werden. De tweede 

wijziging betreft de posters. De posterpitches vinden nu in het middagsymposium plaats in plaats van de 

presentatie van de KWF werkgemeenschap. Dit is afgestemd met de werkgroep WO en de KWF 

Werkgemeenschap. 


