
  

 

 

 

 

 

 

NVPO werkgroep: Tijdschrift 
 
Jaarverslag 2018 
Behaalde doelen  

- Psychosociale Oncologie verscheen in 2018 als kwartaalblad in maart, juni, september en 
december;  

- De ‘rode draad’ binnen edities die in 2017 geintroduceerd werd, is in 2018 weer losgelaten. 
Het format voelde te dwingend;  

- Het eerste nummer van 2018 was een lustrumeditie – deze bevatte 8 pagina’s extra ten 
opzichte van de reguliere edities. In de lustrumeditie werd teruggeblikt op 25 jaar NVPO. 
Tegelijkertijd verscheen de ‘Showcase Psychosociale Oncologie’ (werktitel), een boekje ter 
promotie van het vakgebied der Psychosociale Oncologie waarin 13 professionals werden 
geportretteerd. Reacties op de lustrumeditie waren zeer positief. Reacties op de Showcase 
waren redelijk positief. 

- Een nieuwe vaste rubriek is gecreëerd: ‘De binnenwereld van …’. Hierin staat iedere editie de 
professionele en persoonlijke beleving van een zorgverlener binnen de psychosociale 
oncologie centraal.  

- Het themanummer van 2018 had als thema ‘Palliatief, en werd samengesteld met een 
themaredactie bestaande uit Jolanda Hamers, Roos-Marie Tummers, Loes van Erp, Kelly van 
Bindsbergen en Marij Hillen; 

- Enkele redactieleden hebben tijdens of aan het einde van het jaar hun redactionele 
werkzaamheden neergelegd: Natascha Roest (eindredacteur), Pomme van 
Maarschalkerweerd (redactie-assistent), en Marij Hillen (hoofdredacteur). Per 1 januari 2019 
neemt John Soedirman de functie van hoodredacteur over van Marij. Pernilla Scheelings heeft 
halverwege 2018 de eindredactionele werkzaamheden van Natascha Roest overgenomen. Er 
hebben zich inmiddels verschillende kandidaten gemeld om per 1 januari de redactie te 
komen versterken.  

- Per 2018 is een redactie-assistent (Pomme van Maarschalkerweerd) aangesteld om de taken 
van de hoofdredacteur te verlichten. Zij ontvangt een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding van 
€500,-. 

- Mariska Koster, voormalig longarts en momenteel werkzaam bij Janssen Pharmaceutica N.V., 
was de columnist in 2018; 

- Er is samengewerkt (in meer of mindere mate) met de werkgroepen website, 
congrescommissie en met de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek;  

- Er is opnieuw een balans geprobeerd te zoeken tussen wetenschappelijke kwaliteit enerzijds, 
tussen toegankelijkheid en toepasbaarheid in de klinische praktijk anderzijds; 

- Er zijn in 2018 geen betaalde advertenties in het tijdschrift verschenen;  
- De samenwerking met vormgever Jos Bruystens en drukkerij Wilco BV is met plezier 

voortgezet; 
- Iedere editie van het tijdschrift is in 2018 via een e-mail met link direct naar alle lezers 

verstuurd. Het tijdschrift was steeds gedurende 2 weken beschikbaar.  
- Iedere editie wordt één artikel in PDF via sociale media (Twitter en LinkedIn) verspreid, om 

niet-leden bekend te maken met het tijdschrift en de vereniging. In het bijbehorende bericht 
wordt verwezen naar de website van de NVPO.   

 
Jaarplan 2019 
Doelstellingen  

- John Soedirman volgt vanaf 1 januari 2019 Marij Hillen op als hoofdredacteur.  
- Het tijdschrift blijft als kwartaaluitgave verschijnen; 
- Het digitale tijdschrift blijft direct toegankelijk voor NVPO-leden; 
- Nader dient te worden uitgewerkt hoe meer abonnees te werven (m.n. onder artsen), en 

voorts hoe de kosten kunnen worden gereduceerd (in elk geval zal de vrijwilligersvergoeding 
voor de hoofdredacteur door deze worden aangewend ten gunste van het Tijdschrift); 



  

- Samenwerking met vormgever Jos Bruystens en drukkerij Wilco BV te Amersfoort wordt 
behouden; vóór 1 juli 2019 dient eventueel het contract te worden opgezegd; 

- Het abonnement bij Shutterstock wordt vooralsnog behouden voor de beeldkwaliteit in het 
tijdschrift; 

- Nieuwe columnist voor 2019 is Hiske van Ravensteijn, psychiater in het Helen Dowling 
Instituut.  

 

 
 
 


