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Ledeninformatie	  
TOT	  NU	  TOE

Aantal
• 96	  leden	  hebben	  gereageerd

• 17	  hoofden	   van	  afdeling

• uit	  48	  ziekenhuizen
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Uit	  het	  hele	  land!
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Aandachtsgebieden
SOLK 46
Oncologie	   44
Neurologie 40
Revalidatie 34
Cardiologie	   30
Diabetes 28
Psychiatrie	   27
Kind	  &	  Jeugd 20
Fertiliteit 16

Scholing	  over
• Onverklaarde	  lichamelijke	  klachten	  en	  pijn
• Psychologische	  behandeling	  bij	  oncologie	  en	  chronische	  pijn
• Psychologische	  impact	  van	  kanker	  en	  behandeling	  hiervan
• Psychische	  klachten	  bij	  kanker	  voor	  verplegend	  personeel,	  psychische	  gevolgen	  bij	  hart-‐ en	  vaatziekten	  
• CGT,	  psychosociale	  oncologie,	  psychosociale	  aspecten	  rondom	  zwangerschap	  en	  geboorte	  en	  Communicatie-‐
rondom-‐Donatietrainingen	  (CrD-‐trainingen)

• Neuropsychologie	  en	  geriatrie
• Kwetsbare	  zwangeren,	  psychische	  impact	  van	  kanker	  en	  de	  behandeling	  ervan,	  MDL,	  pijn
• Video	  Training	  on	  the	  Job	  aanMedisch Specialisten,	  SOLK
• Medische	  hypnose
• Hoofdpijn,	  bewegingsstoornissen,	  parkinson,	  neuropsychologie
• Angst	  voor	  terugkeer	  van	  kanker,	  gebruik	  van	  ehealth.	  
• Seksuele	  disfuncties
• Psychosociale	  oncologie;	  eHealth interventies,	  fear of	  cancer recurrence,	  arts-‐patiënt	  communicatie,	  
medische	  psychologie,	  zelfmanagement

• Motiverende	  gespreksvoering,	  angst	  en	  depressie	  bij	  COPD
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Wensen	  voor	  de	  website
• Informatie	  ziektebeelden/psychologische	  behandelingen

• Richtlijnen/protocollen
•Werkgroepen	  van	  de	  LVMP:	  	  informatie	  bewaren/plaatsen/terugvinden

• Elkaar	  als	  leden	  informeren:	  ‘beter	  goed	  gejat	  dan	  zelf	  slecht	  bedacht’

• Up-‐to-‐date	  info/recente	  ontwikkelingen	  over	  MP

• Elkaar	  vinden:	   zoekfunctie	  naar	  het	  ledenbestand	  op	  trefwoord
• Intervisie/supervisie
• Vacatures

FAQ?

0
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En	  nu…
• Informatie	  ontsluiten

• Elk	  jaar	  enquête	  herhalen	  à informatie	  up-‐to-‐date
Het	  is	  mogelijk	  om	  door	  het	  jaar	  heen	   (bij	  transfers)	  een	  nieuw	  formulier	  in	  te	  vullen

•Website	  aanpassen	  n.a.v.	  aanvullingen,	  wijzigingen,	  wensen

• Nieuwsbrief

pr@lvmp.nl@lvmp_nl www.lvmp.nl

Astrid	  Blok	  (Noordwest	   Ziekenhuisgroep)
Jurgen	  Knobel	  (OLVG)

Machteld	  van	  Leeuwen	  (Noordwest	   Ziekenhuisgroep)
Marieke	  Roffel	  (Rode	  Kruis	  Ziekenhuis)

Guus	  Dekkers	  (Maxima	  Medisch	  Centrum,	   Prinses	  Maxima	  Centrum)


