NVPO werkgroep: Tijdschrift
Jaarverslag 2017
Behaalde doelen
- Psychosociale Oncologie verscheen in 2017 als kwartaalblad in maart, juni, september en
december;
- In 2017 is geprobeerd om iedere editie een rode draad in het tijdschrift aan te brengen en de
stukken daar gedeeltelijk op aan te passen;
- Enkele redactieleden hebben tijdens of aan het einde van het jaar hun redactionele
werkzaamheden neergelegd: Ninian Sammels, Félix Compen, Aafke Veninga, Leonie Visser
en Adriaan Visser. Natascha Roest heeft de eindredactionele werkzaamheden van Ninian
Sammels overgenomen. Per 1 januari 2018 treden Loes van Erp, Kelly van Bindsbergen en
Melanie Schellekens tot de redactie toe, waardoor deze uit 13 personen bestaat.
Eindredacteuren zijn Jolanda Hamers en Natascha Roest; redactie-assistent is Pomme van
Maarschalkerweerd en hoofdredacteur is Marij Hillen;
- Prof. dr. Rob Pieters, hoogleraar kinderoncologie en medisch directeur Prinses Máxima
Centrum voor Kinderoncologie, Utrecht, was de columnist in 2017;
- Het themanummer van 2017 kwam tot stand in samenwerking met het Tijdschrift voor
Seksuologie en had als onderwerp ‘kanker en seks’. Dit jaar had het themanummer de vorm
van een dubbeldik ‘omkeernummer’, dat zowel PSO als TvS bevatte en naar leden van beide
organisaties werd gestuurd;
- 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 2017 geen betaalde advertenties in het tijdschrift verschenen;
- De samenwerking met vormgever Jos Bruystens en drukkerij Wilco BV is met plezier
voortgezet;
- Bij wijze van proef werd de digitale versie van het tijdschrift via een e-mail met link direct naar
alle lezers verstuurd. De reacties op het digitaal toegankelijker tijdschrift waren positief,
waardoor deze proef gedurende het hele jaar is voortgezet.
- In 2017 is door een taakgroep bestaande uit Jolanda Hamers en Marij Hillen (redactie), Gijs
Coppens en Sietske van de Veldt (bestuur) een aanvraag geschreven t.b.v. de digitale
archivering van eerder verschenen en nieuw te verschijnen edities van het tijdschrift. De
aanvraag is ingediend bij de Subsidieregeling ‘Transparantie over kwaliteit van zorg’. Deze
aanvraag is helaas afgewezen. De aanvraag is opnieuw ingediend bij KWF Kankerbestrijding.
Jaarplan 2018
Doelstellingen
- Het eerste nummer van 2018 is een lustrumeditie – deze bevat 8 pagina’s extra ten opzichte
van de reguliere edities. In de lustrumeditie wordt teruggeblikt op 25 jaar NVPO. Tegelijkertijd
verschijnt de ‘Showcase Psychosociale Oncologie’ (werktitel), een boekje ter promotie van het
vakgebied der Psychosociale Oncologie waarin 13 professionals worden geportretteerd.
- Het digitale tijdschrift blijft direct toegankelijk voor NVPO-leden. De beschikbaarheid voor
geïnteresseerden die niet lid zijn van de NVPO zal verder moeten worden afgestemd met het
bestuur, om de juiste balans te vinden tussen ‘nieuwsgierig maken’ van potentiele leden en
exclusiviteit voor de huidige lezers;
- Samenwerking met vormgever Jos Bruystens en drukkerij Wilco BV te Amersfoort wordt
behouden; Het abonnement bij Shutterstock wordt in 2017 behouden om de beeldkwaliteit in
het tijdschrift te behouden;
- Het tijdschrift blijft in 2018 als kwartaaluitgave verschijnen;
- Indien mogelijk wordt voor het themanummer opnieuw samengewerkt met een gerelateerde
beroepsvereniging. We schatten in dat hiermee nieuwe potentiele leden worden bereikt.
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Nieuwe columnist voor 2018 is Mariska Koster, voormalig longarts en adviseur voor strategie
en innovatie bij Zilveren Kruis, en momenteel werkzaam bij Janssen voor clinical research en
patient access;
In de loop van 2018 zal worden gezocht naar een nieuwe hoofdredacteur, die Marij Hillen zal
opvolgen. Door tijdig naar een geschikte kandidaat op zoek te gaan, zullen we proberen de
overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Vanaf begin 2018 wordt een redactie-assistent aangesteld die €500,- vrijwilligersvergoeding
zal ontvangen. Hiermee wordt de hoofdredacteur enigszins verlicht in zijn/haar taken.

Maximaal 1 A4

