NVPO werkgroep: Congres
Jaarverslag 2017
Behaalde doelen
• Het 23e NVPO congres vond plaats op vrijdag 17 maart 2017 in Cursus- en vergadercentrum Domstad
in Utrecht, met als thema “Kennistranslatie”.
• Het congres werd bezocht door 152 deelnemers. Het deelnemersaantal was lager dan andere jaren en
dat verdient aandacht. De congrescommissie heeft een enquête uitgezet en op basis daarvan is
gekeken naar verbeterpunten.
• De algehele waardering van het programma was goed. Zevenenzeventig procent van de respondenten
van de evaluatie beoordeelde het programma met ‘goed’ of ‘uitstekend’. Vooral het ochtendprogramma
is erg positief beoordeeld.
• Hoewel het interactieve karakter van het debat goed werkt, blijft het lastig om goede stellingen te
bedenken. Indeling in 3 groepen was van toegevoegde waarde. Hoewel iedereen tevreden is over de rol
van Martha Grotenhuis, kan een professionele (neutrale) debatleider van toegevoegde waarde zijn.
Hiervoor is budget nu te beperkt
• De posterprijs is uitgereikt aan Kelly Reumkens, MSc, promovendus Klinische Genetica MUCM+ .
• Het aantal deelnemers was minder dan verwacht. De sponsorinkomsten waren echter ook hoger dan
verwacht. Derhalve is het congres desondanks met een minimaal positief saldo afgesloten.
• Na afloop van het congres in 2017 zijn twee leden van de congrescommissie gestopt. We hebben vier
nieuwe leden mogen verwelkomen. De congrescommissie bestaat daarmee op dit moment uit 7 leden
en een medewerker vanuit Congress Care.
Jaarplan 2018
Concept doelstellingen
e
• Het 24 NVPO congres vindt plaats op 16 maart 2018 in Cursus- en vergadercentrum Domstad in
Utrecht.
• Het thema van dit congres is ‘Back & to the future: 25 jaar psychosociale oncologische zorg en verder’.
• Dit jaar is het een extra bijzonder congres, want de NVPO bestaat 25 jaar!
• De congrescommissie heeft een begroting op basis van vorig jaar opgesteld. Het bestuur heeft 3000
euro beschikbaar gesteld om het 25 jarig jubileum van de NVPO te vieren. Hiervoor wordt een sessie
met tekenaars georganiseerd gericht op de toekomst van de psychosociale oncologie en wordt de
catering feestelijk aangekleed.
• De enquête over het NVPO congres is door 126 respondenten ingevuld. Over het algemeen was men
positief over het NVPO congres. Men gaf wel aan inhoudelijke verdieping te missen. Naar aanleiding van
deze enquête hebben we voor dit jaar gezocht naar meer inhoudelijke verdieping met sprekers als Manu
Kierse en Martijn Stuiver. Er werd tevens gevraagd om meer dynamiek en afwisseling in het programma.
Op basis van deze opmerking worden de workshops in het middagprogramma tweemaal aangeboden.
Deelnemers kunnen zo meerdere kortere sessies volgen. De ALV werd slecht gewaardeerd. Over de
ALV is van gedachten gewisseld met het bestuur. Deze blijft in ingekorte vorm in de lunchpauze
gehandhaafd.
• De samenwerking met de overige werkgroepen vindt plaats in de Lustrumcommissie. Vanuit de
Lustrumcommissie is o.a. het initiatief genomen tot een showcase. Deze wordt tijdens het NVPO
congres gepresenteerd.
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