NVPO werkgroep: Wetenschappelijk Onderzoek

Jaarverslag 2017
Behaalde doelen
Door middel van het organiseren van ‘NVPO Early Career Research Network’ (ECRN) activiteiten heeft
de werkgroep zich ingezet voor: de werving van nieuwe NVPO-leden, het profileren van de NVPO als
wetenschappelijke beroepsvereniging en het vergroten van de zichtbaarheid van de NVPO zowel binnen
als buiten de vereniging. In 2017 zijn de volgende ECRN-activiteiten georganiseerd: de ECRN-Research
Day op 1 juni, een informele activiteit (etentje) na afloop van de ECRN-Research Day, de ECRNPraktijkdag bij het Helen Dowling Instituut in Bilthoven op 23 november en een informele activiteit
(borrel) na afloop van de Praktijkdag. Zowel de Research Day als de Praktijkdag zijn geëvalueerd en
door deelnemers als goed beoordeeld.
De werkgroep heeft de zichtbaarheid van de NVPO vergroot tijdens de voor- en najaarsvergadering van
de KWF werkgemeenschap Psychosociale Oncologie (PSO) doordat nieuws vanuit de werkgroep WO /
NVPO standaard op de agenda van de vergaderingen van de KWF werkgemeenschap PSO staat.
Ten behoeve van het NVPO-congres heeft de werkgroep de wetenschappelijke abstracts beoordeeld.
Tevens hebben leden van de werkgroep tijdens het congres de poster pitches begeleid, posters
beoordeeld en de posterprijs uitgereikt.
De werkgroep heeft de Jaarindex Psychosociaal Oncologisch Onderzoek 2017 gerealiseerd.
De werkgroep heeft bijgedragen aan het tijdschrift ‘Psychosociale Oncologie’ door het aanleveren van
stukken over: de ECRN Research Day, de ECRN Praktijkdag en een stuk over 25 jaar psychosociaal
oncologisch onderzoek in Nederland ter ere van het lustrum van de NVPO.
De werkgroep heeft een plan geschreven voor de oprichting van het Mid-Career Research Network
(MCRN) en deze ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.

Jaarplan 2018
Doelstellingen
Coördineren en uitvoeren van taken ten behoeve van het ECRN.
Oprichting van het MCRN tijdens een kick-off meeting op 11 april 2018.
Werven van nieuwe NVPO-leden door middel van het aantrekken van ECRN-leden en MCRN-leden.
Samenstellen van de Jaarindex Psychosociaal Oncologisch Onderzoek 2018. De werkgroep onderzoekt
momenteel mogelijkheden tot het vernieuwen van de verschijningsvorm van de Jaarindex 2018.
Abstracts reviewen voor het wetenschappelijk middagsymposium van het NVPO-congres.
Posterpresentaties begeleiden en beoordelen tijdens het NVPO-congres en uitreiking van de posterprijs
door de voorzitter van de werkgroep.
Zichtbaar blijven tijdens vergaderingen van de KWF werkgemeenschap Psychosociale Oncologie en
organiseren van activiteiten in aansluiting op de KWF werkgemeenschap vergaderingen.
Hulp bieden aan andere werkgroepen en/of het bestuur indien er specifieke vragen zijn met betrekking
tot wetenschappelijk onderzoek en indien van toepassing zelf samenwerking zoeken met andere
werkgroepen.
Publiceren van een stuk in het NVPO tijdschrift over 25 jaar psychosociaal oncologisch onderzoek in
Nederland ter ere van het lustrum van de NVPO. De werkgroep onderzoekt daarnaast mogelijkheden tot
het schrijven van een (internationaal) wetenschappelijk artikel.
Gedurende dit jaar zal de werkgroep, waar mogelijk, aandacht besteden aan het lustrum van de NVPO.

