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1. Voorwoord van de Voorzitter
Geachte leden van de NWHHT,
Hierbij ontvangt u een nieuwe vorm van ons vertrouwde hoofdhals
journaal: ‘het digitale HH journaal’. Door het wegvallen van sponsoring,
de veranderende wijze van communicatie en de drang naar papierloos
werken, heeft ons geholpen de beslissing te nemen om in deze nieuwe
vorm met u te gaan communiceren. Collega Kenneth Kross (AZM) heeft
zich bereid verklaard hoofdredacteur te willen zijn. Als Dagelijks Bestuur
hebben wij hem wel moeten beloven de leden, dus u, er actief op te wijzen
dat het niet de bedoeling is dat hij, als hoofdredacteur, bij alle deuren langs
gaat om te vragen of er nog items zijn welke in het hoofdhals journaal dienen te worden
opgenomen. U mag ten alle tijden zelf kopij aandragen wanneer het gaat over ‘zorg’,
‘onderwijs’ en natuurlijk ‘onderzoek’.
Er blijft altijd ruimte voor abstracts van wetenschappelijke voordrachten, proefschriften en
publicaties, uitnodigingen voor congressen, cursussen en andere bij- en
nascholingsactiviteiten. Daarbij zal deze nieuwe vorm op de website opgeslagen blijven zoals
u dat reeds gewend was.
De NWHHT gaat in 2013 een belangrijke stap zetten in het registeren van de kwaliteit. Nu de
centralisatie een feit is, kunnen we ons richten op het registeren van de kwaliteit van onze
zorg. Via de NFU is er een grote subsidie toegekend om in de proeftuin van
‘kwaliteitsregistratie’ een structuur neer te zetten voor het registreren van multidisciplinaire
prestatie indicatoren. Binnen twee jaren zullen alle CHHO’s en hun eventuele preferred
partners hiermee gestart zijn. Juist het multidisciplinaire karakter van onze zorg en de goede
organisatie van de NWHHT heeft de NFU doen besluiten om de hoofdhals oncologie met dit
doel te steunen. Collega Ludi Smeele zal, als voorzitter van de Audit commissie van de
NWHHT, de vertegenwoordiger uit uw werkgroep hierover binnenkort informeren.
In maart 2013 heeft de NWWHT zijn ‘jaarlijkse’ vergadering mogen houden in Rotterdam
georganiseerd door de lokale hoofdhals werkgroep onder leiding van collega Rob Batenburg
de Jong. Deze was aanvankelijk gepland in het najaar 2012. Het was een geslaagd evenement
zowel voor wat betreft de inhoud maar zeker ook de inhoud. Het wetenschappelijk én het
sociaal programma waren goed voor elkaar. Veel dank daarvoor!

In de ALV zijn de data en locaties voor de komende wetenschappelijke vergaderingen bekend
gemaakt, om onduidelijkheden zoals zich recent hebben voorgedaan voortaan te voorkomen.
Deze vergaderingen zullen voortaan op een vast tijdstip in het jaar georganiseerd worden, te
weten de donderdag én vrijdag in oktober voorafgaand aan de eerste herfstvakantieweek in
Nederland. Hieronder het schema voor de komende jaren om alvast in uw agenda te noteren:
2014

9-10 oktober UMCG – MCL (Lustrum samen met PWHHT)

2015

15-16 oktober LUMC

2016

13-14 oktober VUmc

2017

UMC Utrecht

2018

AVL/NKI

2019

AZM – Maestro Clinic (Lustrum)

2020

Radboud UMC – Rijnstate

2021

Erasmus MC

Langs deze weg wens ik u veel leesplezier.

Thijs Merkx
Voorzitter NWHHT

2. Rene Vogels Reisbeurs:
Dankzij financiële steun van de René Vogels Stichting zal de Nederlandse Vereniging voor
Oncologie in staat zijn om voor 2013 een aantal beurzen beschikbaar te stellen aan jonge
onderzoekers. De deadline voor aanvragen hiervoor is 1 september 2013.
De René Vogels beurs is bedoeld om de onderzoeker in staat te stellen ervaringen op te doen
c.q. technieken aan te leren, die van belang zijn in het kader van reeds lopend oncologisch
onderzoek (fundamenteel of klinisch).
Procedure:
Aanmelding (pdf per e-mail) vóór 1 september 2013 bij de
René Vogels Stichting
t.a.v. mw. dr. Margo A. Kusters-van Someren Ambachtsring 25 3981 TA Bunnik
E-mail: info@renevogelsstichting.nl
De volgende informatie dient te worden verstrekt (in Nederlands of Engels):
- beschrijving van het onderzoek (max. 2 A4)
- doel van de reis en belang voor het lopend onderzoek

- begroting
- aanbevelingsbrief van de vakgroepvoorzitter
- een uitnodigingsbrief van het te bezoeken instituut
- curriculum vitae
De aanvraag moet mede door de projectleider zijn ondertekend.
De beurswinnaars verplichten zich om na afloop van hun reis een verslag te schrijven voor de
René Vogels Stichting. Bij gebleken geschiktheid en plaats zal dit verslag op de website van
de NVvO worden geplaatst of in Kanker Breed, het tijdschrift van de NVvO.
Meer informatie: www.renevogelsstichting.nl en www.nvvoncologie.nl

3.Koninklijke Onderscheiding voor Dirk Vroom
Dirk Vroom is op 26 april Koninklijk Onderscheiden voor zijn werk als vrijwilliger voor de
stichting Klankbord.

De brief met de voordracht vindt u hier

4. Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen?
De redactie heeft opgemerkt dat veel e-mailadressen niet meer in gebruik zijn of dat
sommigen van u geen deel meer uitmaken van een Hoofd-Halsteam. Mocht u geen prijs meer
stellen op het ontvangen van de nieuwsbrief dan kunt u zich bij de redactie afmelden.
Tot slot willen wij u een fijne zomer en een heel prettige vakantie toewensen!

