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Woord van de programmaleider
VACATURE Redactielid
De redactie van deze nieuwsbrief zoekt versterking! Ben je
communicatief ingesteld en
houd je van schrijven? Voor
meer informatie neem contact
op met Petra Jellema
(p.jellema@vumc.nl

De- redactie
wenst alle Quality
Een leuk
of Care medewerkers prettige
kerstdagen en een gelukkig
Nieuwjaar!

Vergaderdrukte
Het najaar is altijd een drukke periode in
de onderzoekswereld. Er zijn vaak veel
buitenlandse congressen en ook intern
beginnen in de maanden na de zomervakantie alle reguliere bijeenkomsten en
besprekingen weer volop op gang te komen. Als pas gestarte programmaleider
merk ik duidelijk hoe zo’n nieuwe functie
gepaard kan gaan met een exponentiële
toename van het aantal besprekingen,
vergaderingen en bijeenkomsten in de
agenda.
Hoewel zo’n vergader- en overlegcultuur
natuurlijk veel tijd vergt en om die reden
soms (ook door mij ) verfoeid wordt, zijn
zulke ontmoetingen onmisbaar en waardevol, ook in een instituut of programma
als de onze. De kracht van persoonlijk
contact is groter dan we vaak vermoeden.
Het is misschien een cliché, maar de beste

ideeën, oplossingen, dwarsverbanden en
creatieve processen komen tot stand in
gezamenlijkheid. De diverse QoC bijeenkomsten en vergaderingen in de afgelopen maanden vond ik heel constructief.
Heel veel dank aan iedereen voor zijn of
haar bijdrage. Voor de komende maanden
staan er weer diverse van die besprekingen en activiteiten op het QoC programma. Ik voorzie weer vele mooie ontmoetingen. Stuk voor stuk kansen voor creatieve en vruchtbare samenwerkingsverbanden. Maar nu eerst is er een periode
van betrekkelijke rust. Mede namens
Bregje wens ik iedereen fijne feestdagen
en een gezond, gelukkig en succesvol 2014
toe!
Sophia Kramer

QoC onderzoek in de publiciteit
Guy Widdershoven (Metamedica) heeft met collega’s op
19 november 2013 in Trouw gepleit voor een beperkte
houdbaarheid van euthanasieverklaringen.

Brenda Frederiks (Sociale geneeskunde) was in augustus en
september drie maal in Nieuwsuur te zien, in verband met het
thema Zwartboek gehandicaptenzorg vrijheidsbeperking bij
mensen met een verstandelijke beperking, casus Roelie wetsvoorstel Zorg en dwang

Het proefschrift van Henrike Galenkamp (LASA) met als titel
‘Feeling healthy versus being healthy; change and stability in
older people’s self-rated health’ werd in december besproken
op de website van De Telegraaf.

Prijzen en benoemingen
Sophia Kramer is per 1 januari 2014 benoemd als hoogleraar bij
de afdeling KNO/Audiologie met een University Research Chair
(URC) aanstelling. Meer informatie

Prof.dr. Geert van Hove (universiteit van Gent, Belgie) is vanaf
december benoemd tot parttime bijzonder hoogleraar Disability
Studies op de afdeling Metamedica.

Nieuwtje
Van sept-nov 2013 werd de sectie Community Genetics aangevuld met een gasthoogleraar Diane Paul. Zij is
onderzoeker op het gebied van o.a. neonatale screening, consanguiniteit en vraagstukken van etniciteit en
screening. Diane Paul is Professor Emerita, University
of Massachusetts Boston and Harvard University. In
november verscheen haar nieuwe boek: The PKU
Paradox: A Short History of a Genetic Disease. Een
aantal hoofdstukken zijn mede tot stand gekomen door
onderzoek tijdens een eerder verblijf bij de sectie
Community Genetics in 2011, en het is mooi dat Diane
het eerste exemplaar in handen kreeg tijdens haar
verblijf hier.

Bert Molewijk is per 1 oktober 2013 benoemd tot UHD
onderzoek bij Metamedica (focus: moreel beraad en klinische ethiek ondersteuning)
Saskia Duijts heeft een KWF Fellowship in de wacht gesleept.
Meer informatie

Subsidies verworven door Quality of Care-onderzoekers
Community Genetics:


POM project: Preconceptioneel dragerschaponderzoek Op Maat - Verdere ontwikkeling en evaluatie van genetisch dragerschaponderzoek in specifieke risicogroepen (2013-2016)
Aanvragers:
Lidewij Henneman in samenwerking met Phillis Lakeman en Merel van Maarle (AMC)
Subsidiegever:
ZonMw programma Zwangerschap en Geboorte binnen het Netwerk Geboortezorg Noordwest
Nederland.

Metamedica:


Ontwikkeling landelijk netwerk, best practices and richtlijnen voor klinische ethiek ondersteuning in Nederland (2014-2015).
Hoofdaanvrager: Bert Molewijk
Subsidiegever:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Oogheelkunde:


Revalidatiebehoeften van jongvolwassenen met een visuele beperking: internet inventarisatie van revalidatiebehoeften
Aanvragers:
Ruth van Nispen en L. Rainey
Subsidiegever:
Revalidatie instellingen voor blinden en slechtzienden; programmaraad

Huisarts- en Ouderengeneeskunde & Psychiatrie, onderzoekslijn Zorg en ondersteuning bij dementie:


MeetingDem: Europese verspreiding van de Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
Aanvrager:
Rose-Marie Dröes
Subsidiegever:
EU (JPND). Klik op deze link voor meer informatie.



Museumproject: Onvergetelijk Stedelijk en Van Abbe; naar een dementievriendelijker samenleving
Aanvrager:
Rose-Marie Dröes
Subsidiegever:
Gieskes Strijbis fonds. Zie verder de AVRO-aflevering en meer informatie

Sociale geneeskunde, Arbeid & Gezondheid:


KWF Fellowship voor onderzoek naar arbeidsparticipatie en kanker
Aanvrager:
Saskia Duijts
Subsidiegever:
KWF. Zie verder het EMGO-nieuwsbericht

Sociale geneeskunde, Kwaliteit, Risico en Veiligheid:




Bemoeizorg
Aanvrager:
Subsidiegever:

Brenda Frederiks
NutsOhra

Subsidie voor International Symposium Communication of Uncertain Risks
Aanvrager:
Liesbeth Claassen
Subsidiegever:
ZonMw
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Nieuwe medewerkers
Wie?
Wat?
Waar?

Kim Holtkamp
Junior onderzoeker op het POM project: Preconceptioneel dragerschap Op Maat
MF D-243 (Community Genetics)

Wie?
Wat?
Waar?

Almar Kok
Promovendus bij LASA naar veerkracht (‘resilience’) bij ouderen met een lage sociaaleconomische status
MF A-511 (Epidemiologie Veroudering)

Wie?
Wat?
Waar?

Evelien Leffelaar
Onderzoeksassistent bij PredictOOR, een onderzoek naar voorspellers van hulp zoeken door ouderen met gehoorproblemen
PK 2Y (afd. KNO/Audiologie)

Wie?
Wat?
Waar?

Janna Minderhoud
Aios Oogheelkunde, promovenda op het project blindheid en slechtziendheid in Suriname
Assistentenkamer 1F, Oogheelkunde

Wie?
Wat?
Waar?

Viki Verfaille
Promovenda bij de IRIS (IUGR Risk Selection) studie naar de (kosten)effectiviteit van de derde trimester groei
echo bij laagrisico zwangeren
MF D-440 (Midwifery Science)

Wie?
Wat?
Waar?

Ellen de Goeij
Onderzoeksassistent
? (Sociale Geneeskunde – kwaliteit, risico en veiligheid)

Overige nieuwtjes
- Er is een short communication verschenen in Science (2013;341) van Carla van
El (Community Genetics)
- STAR, een gratis online cursus over
dementie mede ontwikkeld door RoseMarie Dröes en Franka Meiland (zorg en
ondersteuning bij dementie) is gelanceerd
tijdens de Alzheimer Europe Conference
op Malta.
- Dr. Petra Verdonk (Metamedica) en dr.
Ans Merens (SCP) leverden op 18 november 2013 in Sociale Vraagstukken input
voor de Arbeid en Zorg top georganiseerd

door minister Asscher.
- De NL-SH-studie (Audiologie) was vertegenwoordigd tijdens het Weekend van de
Wetenschap in Amsterdam. Bezoekers
konden bij de stand van VUmc o.a. een
gehoortest doen.
- De onderzoekslijn Kwaliteit, Risico en
Veiligheid (KRV, Sociale geneeskunde)
heeft twee rapporten uitgebracht over
zorggerelateerde schade in ziekenhuizen. Meer informatie: link 1 en link 2.
- Cordula Wagner (KRV) schreef “Beter
een team in de hand dan tien specialisten
in de lucht” in het boek Nederland in

ideeën: 101 denkers over inzichten en
innovaties die ons land verander(d)en.
- Berichtgeving promotie Pam Kaspers
(Public Health at the End of Life) op
Artsennet.
- Alwin van Drongelen (Arbeid& Gezondheid) stond in de Volkskrant op 6 november. Hij was genomineerd voor de TEDx
Amsterdam award met de MORE energy
at work app.
- Er is een nieuw leerboek verschenen
waaraan veel QoC-onderzoekers hebben
meegewerkt: Medisch Teamwork

Jonge doctors: wie zijn er gepromoveerd?
25 oktober 2013
‘When your hearing fails you’
Dr. Marieke Pronk (Audiologie)

9 december 2013
‘Feeling healthy versus being healthy; change and
stability in older people’s self-rated health’
Dr. Henrike Galenkamp (Epidemiologie Veroudering)

Promotoren en copromotor:
Prof.dr.ir. JM Festen
Prof.dr. DJH Deeg
Dr. SE Kramer

Promotor en copromotors:
Prof.dr. DJH Deeg
Prof.dr. A Braam
Dr. M Huisman

11 december 2013
‘The end of life phase of high grade glioma
patients. Towards a dignified death’
Dr. Eefje M. Sizoo (Neurologie)

19 december 2013
‘Moral Dynamics in Psychiatry. Fostering reflection and
change regarding coercion and restraint’
Dr. Elleke Landeweer (Metamedica)

Promotoren en copromotors:
Prof.dr. MJB Taphoorn
Prof.dr. L Deliens
Dr. HRW Pasman
Dr. JC Reijneveld

Promotor en copromotors:
Prof.dr. G Widdershoven
Prof.dr. T Abma
Dr. B Molewijk
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Promoties

Cursussen

Congresagenda

Mogelijk zijn deze cursussen relevant
voor je!
20 januari 2014
Start van de beroepsopleiding Moreel
Beraad bij het ISVW
Onder leiding van Dick Kleinlugtenbelt,
Margreet Stolper, Bert Molewijk en
Guy Widdershoven.
Zie www.isvw.nl
23 januari 2014, 9:00-15:00 uur
Workshop concept mapping (methodiek om de bestanddelen van een
complex begrip snel in kaart te brengen met een kleine groep experts).
Onder leiding van Riekie de Vet en
Carlijn van der Zee. Aanmelden:
ch.vanderzee@vumc.nl

September 2014
Start landelijke training tot gespreksleider Moreel Beraad (training in het
leiden van twee gespreksmethoden).
Informatie en vooraanmelding: trainingmoreelberaad@vumc.nl

20 december 2013
‘Training in genetics and
genomics for primary care
health workers’
Promotie EJF Houwink
(Community Genetics)
Locatie: Aula VU
Promotoren en copromotors:
Prof.dr. MC Cornel
Prof.dr. GJ Dinant
Prof.dr. CPM van der Vleuten
Dr. L Henneman
24 januari 2014
‘Moving ethics. State of
the art of clinical ethics
support in the Netherlands’
Promotie Linda Dauwerse
(Metamedica)
Locatie: Aula VU
Promotoren en copromotors:
Prof.dr. G Widdershoven
Prof.dr. T Abma
Dr. B Molewijk

31 januari 2014
“De teloorgang van de wetenschap. Informatie
is geen inzicht, een mening geen kennis.”
Afscheidsrede van prof.dr. Ivan Wolffers
3 februari 2014
Risicocommunicatie en het Preventieconsult in
de bedrijfsgeneeskunde
Invitational workshop samen met AMC.
Informatie: o.damman@vumc.nl
8 - 11 april 2014
The 19th annual International Forum on Quality and Safety in Healthcare
Locatie: Palais des Congrès, Parijs
15 april 2014
Themamiddag kwalitatief onderzoek. Gastspreker Hennie Boeije, schrijver van o.a.
´Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken
en doen´. UHD bij de vakgroep Methoden en
Technieken, Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht. Tijd: 13.00 - 17.00
Locatie: nog niet bekend.
24 - 26 april 2014
International Congres Clinical Ethics and Consultation (ICCEC)
Locatie: Parijs
22 mei 2014
“Aandacht voor Veerkracht; innovatieve visies
op ouder worden.”
Congres Amsterdam Center on Ageing
27 mei 2014
De inzet van filosofie en reflectie bij/met
kankerpatienten
Gastspreker: Jeannette Knox uit Kopenhagen
Tijd: 12.00 tot 13.30uur
Informatie: Bert Molewijk

Uitzwaai-rubriek
Mensen komen en gaan binnen EMGO. Daarom ook aandacht voor de
vertrokken medewerkers binnen Quality of Care. Bedankt en tot ziens!
Prof.dr. J.M. Festen (Audiologie)
Houdt een afscheidsrede op 20 december 2013: Goed
verstaan met halve woorden.

26 - 28 mei 2014
3rd Well being at Work conference
Locatie: Kopenhagen
8 - 10 juni 2014
15th Biennial European Meeting of the Society
for Medical Decision Making
Locatie: Antwerpen, België

Conor Douglas (Community genetics)
Werkt nu bij: University of British Columbia (Canada)
als post-doctoral research fellow
Sarah van Teeffelen (Community Genetics)
Werkt nu bij: onbekend. Inmiddels is zij ook moeder
geworden van een gezonde zoon.
Wike Seekles (Metamedica)
Werkt nu bij: Universiteit van Humanistiek.
Merel Visse (Metamedica)
Werkt nu bij: Universiteit van Humanistiek

Redactie
Petra Jellema
p.jellema@vumc.nl

Tamara Visser (Metamedica)
Werkt nu bij: onbekend
Judith Manniën (Midwifery science).
Werkt nu bij: LUMC

Marijke van Haeften- van Dijk
ma.vandijk@vumc.nl

Suze Jans (Midwifery science)
Werkt nu bij: KNOV

Malika Dahmaza
m.dahmaza@vumc.nl
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