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DUTCH SUMMARY / NEDERLANDSE SAMENVATTING 



INTRODUCTIE

Voor patiënten is het belangrijk om de informatie die ze van hun arts krijgen te 
onthouden. Deze informatie helpt namelijk om gevoelens van onzekerheid en angst 
te verminderen, die kunnen ontstaan als zij niet weten wat hen te wachten staat. 
Ook stelt informatie patiënten in staat actie te ondernemen om hun situatie te 
verbeteren indien mogelijk. Bovendien maakt informatie het voor patiënten mogelijk 
om betrokken te zijn bij de medische beslissingen die genomen worden, bijvoorbeeld 
over de behandeling van hun ziekte. Daarnaast weten we dat informatie over het ‘hoe’ 
en ‘waarom’ patiënten helpt medisch advies ten aanzien van de behandeling van hun 
ziekte en leefstijl beter op te volgen. Patiënten willen over het algemeen ook graag 
zoveel mogelijk informatie ontvangen over hun ziekte, de prognose, de behandeling 
en mogelijke bijwerkingen daarvan. Helaas is de mate waarin patiënten zich de 
ontvangen informatie kunnen herinneren over het algemeen beperkt. Zo vergeten 
patiënten met kanker ongeveer de helft van de informatie die ze van hun arts hebben 
ontvangen. Het is dan ook niet verassend dat patiënten aangeven graag over meer 
informatie te  willen beschikken. Meer inzicht in hoe het komt dat patiënten zo weinig 
informatie onthouden uit medische gesprekken, kan ons helpen oplossingen te vinden 
om de informatieherinnering te vergroten. De wijze waarop de arts tijdens het consult 
de informatie overdraagt zou bijvoorbeeld het onthouden van informatie kunnen 
bevorderen.

DOELEN

Hoe communicatie door oncologen de informatieherinnering en emotionele stres 
van patiënten beïnvloedt

Dit proefschrift richt zich op een mechanisme dat mogelijk ten grondslag ligt aan de 
beperkte informatieherinnering van patiënten, namelijk de relatie tussen emotionele 
stress en herinnering. Onder emotionele stress verstaan we in dit proefschrift de 
toename in lichamelijke stress en/of zelf-gerapporteerde negatieve gevoelens 
die ontstaat in reactie op blootstelling aan een emotionele stimulus, zoals het 
ontvangen van medisch slecht nieuws. Voor de lichamelijke reacties op emotionele 
stimuli, bijvoorbeeld een toename van de hartslagfrequentie, gebruiken wij de term 
‘psychofysiologische arousal’. Uit literatuur weten we dat een hogere mate van 
emotionele stress gepaard kan gaan met een afname van informatieherinnering. 
Dat mechanisme zou van toepassing kunnen zijn op emotionele medische 
gesprekken. Indien artsen in staat zijn om de emotionele stress die patiënten tijdens 
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medische gesprekken ervaren te verminderen, zou dat er vervolgens toe kunnen leiden dat de 
informatieherinnering toeneemt. Communicatie gericht op de gemoedstoestand van de patiënt, dat 
wil zeggen gedrag waarmee de arts laat zien dat hij zich bekommert om de patiënt en zich betrokken 
voelt bij diens situatie, zou vooral effectief kunnen zijn; deze communicatie zou de emotionele 
stress van patiënten kunnen verminderen en via die weg de informatieherinnering van patiënten 
verbeteren. 

Deze veronderstelde relaties zijn weergegeven in het model in Figuur 1. Het belangrijkste doel van 
het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om deze veronderstelde relaties te toetsen. Hierbij 
verwachtten we een positief effect van communicatie gericht op de gemoedstoestand van patiënten 
op de informatieherinnering van patiënten, via het verminderen van emotionele stress.

Figuur 1. Een model van de veronderstelde relaties
Noot.  Wij veronderstelden dat de manier waarop oncologen communiceren, in het bijzonder gedragingen 

waarmee de oncoloog laat zien dat hij zich bekommert om de patiënt en zich betrokken voelt bij diens 
situatie, een positief effect heeft op de informatieherinnering van patiënten. 

  Dit kan een direct effect zijn, waarbij communicatie de mate van informatieherinnering rechtstreeks 
beïnvloedt. Wij verwachtten echter, dat (een deel van) het effect indirect verloopt. Of te wel, dat de 
invloed van communicatie op informatieherinnering (gedeeltelijk) verklaard kan worden door de mate 
van emotionele stress die door patiënten wordt ervaren tijdens het gesprek. Dit wordt ook wel een 
mediatie-effect genoemd. Hierbij veronderstelden we dat: pad a) emotionele stress afneemt door 
communicatie gericht op de gemoedstoestand van de patiënt, en dat pad b) de afname in emotionele 
stress leidt tot een hogere mate van informatieherinnering. 

Ondanks dat het herinneren van informatie voor de meeste, zo niet alle, patiënten belangrijk is, 
hebben wij ons gericht op communicatie door artsen die werkzaam zijn binnen de oncologie (in dit 
proefschrift ‘oncologen’ genoemd), en de emotionele stress en informatieherinnering van mensen 
met kanker. Dit met name omdat emoties onderdeel zijn van de meeste oncologische consulten, 
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door de grote impact die kanker heeft op (het leven van) mensen. Om het effect op emotionele stress 
grondig te meten, wilden we zowel zelf-rapportage als psychofysiologische maten gebruiken. Omdat 
psychofysiologische arousal continu gemeten kan worden tijdens het medische consult,  kregen 
we, in aanvulling op het effect op negatieve gevoelens die retrospectief werden gerapporteerd, 
eveneens inzicht in het acute effect van communicatie op emotionele stress. Zoals weergegeven in 
het model, wilden we informatieherinnering meten in de vorm van vrije herinnering (met behulp 
van open vragen) en herkenning (met behulp van meerkeuze vragen).

De videovignettenbenadering

Om de veronderstelde relaties te onderzoeken hebben wij gebruik gemaakt van de 
videovignettenbenadering, aangezien deze experimentele onderzoeksmethode conclusies over 
oorzaak en gevolg mogelijk maakt. Een videovignet is een video-opname van een gesprek tussen 
een arts en een patiënt dat (meestal) door acteurs gespeeld wordt op basis van een script. Vaak 
worden er meerdere versies van een gesprek opgenomen, waarbij één element in de communicatie 
van de arts wordt gevarieerd, terwijl de rest van het gesprek exact hetzelfde is. Op die manier is het 
mogelijk het specifieke effect van dat communicatie-element te toetsen. Dit kan door deelnemers 
willekeurig toe te wijzen aan (een van) de videovignetten, en hen te vragen naar het videovignet 
te kijken, terwijl zij zich proberen voor te stellen dat zij zich in de positie van de patiënt bevinden. 
Deze deelnemers worden analoge patiënten genoemd. Bij de analoge patiënten kunnen vervolgens 
uitkomsten worden gemeten met behulp van vragenlijsten, interviews of psychofysiologische 
metingen. 

Het is belangrijk dat de beleving van analoge patiënten tijdens het kijken naar de video van het 
medisch consult zoveel mogelijk overeenkomt met de beleving van echte patiënten tijdens 
gesprekken met een arts. Om deze zogenaamde ecologische validiteit van de videovignettenmethode 
te vergroten, was het onderzoek beschreven in het eerste deel van dit proefschrift gericht op het 
verkrijgen van meer inzicht in, en het optimaliseren van, de betrokkenheid van analoge patiënten 
bij de videovignetten. Met betrokkenheid bedoelen we de mate waarin zij de video aandachtig 
bekijken, zich verplaatsen in de situatie die in de video wordt getoond, zich identificeren met de 
patiënt en emoties en empathie ervaren.
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SAMENVATTING VAN BEVINDINGEN

DEEL I - De videovignettenbenadering

In Hoofdstuk 2 staat beschreven hoe we een vragenlijst hebben ontwikkeld en gevalideerd die 
de betrokkenheid meet van analoge patiënten tijdens het kijken naar videovignetten: de ‘Video 
Engagement Scale’ (VES). Dit onderzoek heeft geresulteerd in een multi-dimensionele vragenlijst op 
basis van zelf-rapportage, bestaande uit 15 vragen verdeeld over 4 dimensies: (1) Het ervaren van 
emoties en empathie; 2) Het aannemen van de identiteit van de patiënt; 3) Aandacht hebben voor 
de video; 4) Het zich in gedachten verplaatsen naar de wereld en het verhaal getoond in de video. 
In het onderzoek beschreven in Hoofdstuk 3 en 4 hebben we deze vragenlijst vervolgens ingezet 
om het effect te meten van enkele methodologische keuzes binnen de videovignettenbenadering 
op de mate van betrokkenheid van analoge patiënten. Emotionele betrokkenheid (de eerste 
dimensie) maten we eveneens met behulp van verschillende psychofysiologische maten. Allereerst 
beschreven we in Hoofdstuk 3 een videovignettenstudie waarin we onderzochten welke groep 
analoge patiënten sterker betrokken was tijdens het kijken naar een slecht-nieuws gesprek tussen 
een oncoloog en een patiënt: (ex-)kankerpatiënten (N = 22) of mensen die op dat moment niet 
ziek waren en nooit kanker hadden gehad (N = 24). De verschillen die wij in eerste instantie 
vonden tussen deze twee groepen, verdwenen als we ook rekening hielden met de leeftijd van 
de analoge patiënten. De groep (ex-) kankerpatiënten was namelijk ouder en een hogere leeftijd 
hing samen met een sterkere betrokkenheid. De resultaten van deze studie suggereren dus dat de 
betrokkenheid van analoge patiënten bij een videovignet niet afhangt van hun ziektegeschiedenis, 
maar wel van hun leeftijd. In Hoofdstuk 4 beschreven we vervolgens een videovignettenstudie 
waarin we systematisch de effecten onderzochten van twee variaties in introductie van het 
videovignet (een geschreven versus audiovisuele introductie ) en drie variaties in camerafocus 
(gericht op 1: alleen de arts, 2:  de patiënt op emotionele momenten, afgewisseld met de arts, 3:  de 
patiënt op relatief neutrale momenten, afgewisseld met de arts). Daarbij keken we naar het effect 
op betrokkenheid van analoge patiënten (N = 181) tijdens het kijken naar een videovignet dat een 
slecht-nieuws gesprek toonde. Uit deze studie bleek dat deze methodologische variaties vooral een 
invloed hadden op de emotionele betrokkenheid van analoge patiënten, zoals gemeten met behulp 
van psychofysiologische maten (huidgeleiding, bloeddruk en hartslag). Een videovignet met een 
audiovisuele introductie, in combinatie met het in beeld brengen van de patiënt op emotionele 
momenten tijdens het consult, afgewisseld met beelden van de arts, resulteerde in de grootste 
mate van emotionele betrokkenheid. 

De inzichten die we hebben verkregen in de studies in DEEL I van dit proefschrift hebben wij 
gebruikt om de methodologische kwaliteit van de studies beschreven in DEEL II van dit proefschrift 
te optimaliseren. 
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DEEL II - Hoe communicatie door oncologen de informatieherinnering en emotionele stress van 
patiënten beïnvloedt

De videovignettenstudie in Hoofdstuk 5 exploreerde of de emotionele stress van analoge patiënten, 
veroorzaakt door het kijken naar een videovignet van een slecht-nieuws gesprek, gerelateerd was 
aan de mate van informatieherinnering. Wij bekeken het effect van emotionele stress op zowel 
vrije herinnering als herkenning van de medische informatie die de oncoloog in het gesprek had 
gegeven. Hoewel het videovignet wel degelijk een emotionele stressreactie opriep, bleek deze 
reactie niet gerelateerd te zijn  aan de informatieherinnering van analoge patiënten. Vervolgens 
hebben we in de studie gepresenteerd in Hoofdstuk 6 getoetst in hoeverre een oncoloog die 
vertrouwen probeert te wekken (door het benadrukken van zijn deskundigheid, eerlijkheid en 
zorg voor de patiënt), informatieherinnering bevordert. In een videovignettenstudie vergeleken 
we het effect van deze vertrouwenwekkende communicatie op de informatieherinnering, met 
het effect van standaard communicatie. Analoge patiënten bleken door de vertrouwenwekkende 
communicatiestijl meer informatie te herinneren wanneer dat getoetst werd met open vragen 
(de vrije informatieherinnering).  We vonden geen effect op het herkennen van informatie. Ook 
keken we naar het effect op emotionele stress, gemeten met behulp van psychofysiologische maten 
(huidgeleiding en hartslag), waarbij vertrouwenwekkende communicatie leidde tot een verlaging 
van de hartslag van analoge patiënten gedurende het kijken naar het vignet, in vergelijking met 
standaard communicatie. Deze verlaging in hartslag bleek echter niet het mechanisme waardoor 
vertrouwenwekkende communicatie een invloed had op informatieherinnering. Hoofdstuk 7 
beschreef een soortgelijke videovignettenstudie (N = 217). Hierbij werd echter het effect getoetst 
van twee typen emotie-georiënteerde communicatie, dat wil zeggen: gedrag van de arts in reactie 
op het uiten van negatieve emoties door de patiënt, met de intentie die emoties te verlichten. Het 
gedrag van de arts bestond uit aandachtige stilte, door ons emotie-georiënteerde stilte genoemd, 
of uit het erkennen en exploreren van de emoties en het uiten van empathie en zorg voor de 
patiënt, door ons emotie-georiënteerde spraak genoemd. Emotie-georiënteerde stilte en spraak 
bevorderden beiden de informatieherkenning van analoge patiënten in vergelijking met standaard 
communicatie. Wij vonden geen verschillen in herkenning van informatie tussen deze twee emotie-
georiënteerde communicatiecondities. Op vrije informatieherinnering vonden we geen effect. Ook 
konden we niet aantonen dat het effect van communicatie op informatieherkenning (gedeeltelijk) 
werd veroorzaakt door het verminderen van de emotionele stress van analoge patiënten. Wel 
vonden we  dat analoge patiënten met lagere gezondheidsvaardigheden het meeste profijt hadden 
van de emotie-georiënteerde communicatie door de oncoloog. Ook waren er aanwijzingen dat 
emotie-georiënteerde spraak de emotionele stress vergrootte van analoge patiënten die over 
het algemeen angstiger zijn binnen relaties en in allerlei situaties, of moeite hebben met het 
reguleren van emoties. Wij vonden dus aanwijzingen voor individuele verschillen in de effecten 
van emotie-georiënteerde communicatie. In een kwalitatieve interviewstudie gepresenteerd in 
Hoofdstuk 8 lieten we vervolgens (ex-)kankerpatiënten (N = 16) en oncologen (N = 13) kijken naar de 
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videovignetten uit de studie beschreven in Hoofdstuk 7, om te onderzoeken hoe zij deze verschillende 
emotie-georiënteerde communicatiestrategieën waarnamen en waar hun voorkeur naar uitging. Zij 
hadden bijna allemaal een voorkeur voor emotie-georiënteerde spraak, in vergelijking met emotie-
georiënteerde stilte en standaard communicatie. Ook vroegen we hen welke effecten zij toeschreven 
aan emotie-georiënteerde spraak door de oncoloog en welke barrières zij veronderstelden voor het 
vertonen van dit gedrag door oncologen in de praktijk. Patiënten en oncologen beschreven veelal 
dezelfde effecten en barrières. De effecten die zij veronderstelden waren zeer divers, bijvoorbeeld 
dat patiënten zich minder angstig voelen, maar onder andere ook dat patiënten informatie beter 
kunnen verwerken en hun arts meer vertrouwen. Barrières waren volgens patiënten en oncologen 
gerelateerd aan zowel de patiënt, de oncoloog of de context. Aanvullend vroegen wij oncologen 
wat zou kunnen helpen om de communicatie van oncologen in reactie op emoties van patiënten te 
verbeteren in de praktijk. Daarop stelden zij voor om regelmatig gesprekken met patiënten op video 
op te nemen en daarop te reflecteren om zo hun communicatiegedrag te verbeteren. 

CONCLUSIE

Het belangrijkste doel van de studies beschreven in dit proefschrift was te onderzoeken wat 
het effect is van de communicatie van oncologen op de informatieherinnering van patiënten, 
met speciale aandacht voor de mogelijk mediërende rol van emotionele stress in die relatie. 
Concluderend kunnen wij stellen dat dit proefschrift heeft aangetoond dat vertrouwenwekkende 
en emotie-georiënteerde communicatie een positieve invloed hebben op respectievelijk de vrije 
informatieherinnering en de informatieherkenning van (analoge) patiënten. Wij hebben geen 
bewijs gevonden dat het verminderen van emotionele stress van patiënten het onderliggende 
mechanisme is waardoor deze communicatiestrategieën invloed hebben op informatieherinnering. 
Andere mechanismen spelen dus mogelijk een rol, bijvoorbeeld dat deze communicatiestrategieën, 
die zich richten op de gemoedstoestand van patiënten, de patiënt meer tijd gunnen om de 
informatie te verwerken en op te slaan. De inzichten verkregen in dit proefschrift kunnen oncologen 
motiveren en inspireren om hun communicatie te verbeteren. Ook kunnen docenten deze inzichten 
gebruiken bij het ontwikkelen en doceren van communicatievaardighedenonderwijs en -trainingen. 
Op die manier kan wetenschappelijke kennis, zoals beschreven in dit proefschrift, bijdragen aan de 
verbetering van de kwaliteit van zorg voor mensen met kanker.
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- Practical biostatistics 2013 1.1

- Clinical data management 2014 0.3

- Scientific writing in English for publication 2015 1.5

- Expert management of literature: Endnote 2015 0.1

- Introduction to grant writing 2016 0.3

Seminars, workshops and master classes   

- Introduction to Biopac systems - Leiden University 2013 0.2

- ISPNE Interactive educational symposium on psychoneuroendocrinology, LUMC, 
Leiden

2013 0.3

- The Observer XT Training - Noldus, Wageningen 2013 0.3

- Workshop “Systematische reviews van meetinstrumenten” - Knowledge center 
Measurement Instruments VUMC, Amsterdam

2013 0.2

- Workshop “Werken met de DSM-5” - Cure and Care development, Amsterdam 2015 0.5

- Biopac seminar - Leiden University 2016 0.2

- EACH Summer event - London, England 2017 0.5

Summer school programs   

- 5-days Radboud University summer school course “Stress & cognition”, Nijmegen 2014 2.0

- 5-days summer school for talented early career researchers by EACH, International 
Association of Communication in Healthcare, London

2015 2.0
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1. PhD training continued Year Workload         
(ECTS)

Oral presentations   

- Recall of information: the role of oncologists’ responding to patients’ distress and 
psycho-physiological arousal. An experimental study - EACH, Verona Network on 
Sequence Analysis, XI Invitational Workshop, Verona, Italy

2013 0.5

- A pilot study of Study I: Distressing information, the Psychophysiological response 
and Recall - Department of Behavioral Sciences, University of Oslo, Norway

2013 0.5

- A video vignettes methodology: measuring analogue patients’ psychophysiological 
responses - EACH, Verona Network on Sequence Analysis, XII Invitational Workshop, 
Verona, Italy

2014 0.5

- A video vignettes methodology: analogue patients’ psychophysiological responses 
to cancer information -  International Conference on Communication in Health Care 
(ICCH), Amsterdam, the Netherlands

2014 0.5

- A video vignettes methodology: analogue patients’ psychophysiological responses 
to cancer information - 4th conference of the Association for Researchers in 
Psychology and Health (ARPH), Ghent, Belgium

2015 0.5

- Using psychophysiology in a video vignettes design with analogue patients: 
methodological issues - EACH, Verona Network on Sequence Analysis, XIII 
Invitational Workshop, Verona, Italy

2015 0.5

- Recall of information: the role of oncologists’ responding to patients’ distress and 
psychophysiological arousal. Experimental studies - Research day AMC & VUMC 
‘Over de Amstel’, Amsterdam, the Netherlands

2015 0.5

- How oncologists’ communication style influences patients’ recall of information: 
An experimental video-vignettes study - 5th conference of the Association for 
Researchers in Psychology and Health (ARPH), Maastricht, the Netherlands

2016 0.5

- Recall of information: the role of oncologists’ responding to patients’ distress and 
psychophysiological arousal. Experimental studies - EACH, Verona Network on 
Sequence Analysis, XIV Invitational Workshop, Verona, Italy

2016 0.5

- Recall of information: the role of oncologists’ responding to patients’ distress and 
psychophysiological arousal. Experimental studies - Stress research meeting, Faculty 
of Social Sciences, Leiden University, the Netherlands 

2016 0.5

- DOES SILENCE SPEAK LOUDER THAN WORDS? How oncologists’ ‘providing space’ 
communication influences information recall & emotional stress - International 
Conference on Communication in Health Care (ICCH), Heidelberg, Germany

2016 0.5

- Het gebruik & de ontwikkeling van VIDEOVIGNETTEN voor onderzoek naar arts-
patiënt communicatie - AMC symposium ‘Using videos for research in health 
psychology’, Utrecht, the Netherlands

2016 0.5

- Recall of information: the role of oncologists’ responding to patients’ distress 
and psychophysiological arousal. Experimental studies - Quality of Care meeting, 
Amsterdam, the Netherlands

2016 0.5

- How to address cancer patients’ emotions during consultations? Views of oncologists 
and patients - International Conference on Communication in Health Care (ICCH), 
Baltimore, United States of America

2017 0.5

- Does silence speak louder than words? The influence of oncologists’ emotion-
oriented communication on (analogue) patients’ information recall and emotional 
stress - International Conference on Communication in Health Care (ICCH), 
Baltimore, United States of America

2017 0.5
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1. PhD training continued Year Workload         
(ECTS)

Poster presentations   

 - Is analogue patients’ distress as provoked by bad news associated with their recall 
of cancer related information? - EACH Summer school / Summer event 2015, 
London, England

2015 0.5

Attendance international conferences   

 - International Psycho-Oncology Society (IPOS) 15th World Congress, Rotterdam, 
the Netherlands 

2013 1.0

 - International Conference on Communication in Health Care (ICCH): Amsterdam 
(the Netherlands), Heidelberg (Germany), Baltimore (United States of America)

2014, 
2016, 
2017

2.7

 - EACH, Verona Network on Sequence Analysis, Invitational Workshops, Verona, Italy 2013-
2016

1.5

Attendance national conferences   

 - Conference of the Dutch society for psychosocial oncology (NVPO), Utrecht, the 
Netherlands

2013-
2015, 
2017

1.0

 - Conference of the Association for Researchers in Psychology and Health (ARPH): 
Enschede and Maastricht (the Netherlands), and Ghent (Belgium)

2013, 
2015, 
2016

1.5

2. Teaching Year Workload         
(ECTS)

Teaching communication skills courses - Medicine bachelor’s degree program, 
University of Amsterdam

2013-
2016

4.0

Supervision of the master thesis project or research internship of:

- Willemijn Kuhne - University of Amsterdam 2014 1.0

 - Valerie Alhamad - University of Amsterdam 2014 1.0

 - Niki Medendorp - University of Amsterdam 2015 1.0

 - Soraya Safazadeh - Leiden University 2016 0.5

Guest lecture “Introductie in Onderzoek naar  Medische Communicatie” - master 
track Psychology of Health behavior, University of Amsterdam

2015 0.4

Other:

 - 6-days basic teaching qualification course “Didactiek Basiskwalificatie UvA-
docent” - Centrum voor Nascholing, Amsterdam

2014 1.5

 - Basic teaching qualification (BKO) certificate obtained - University of Amsterdam 2017 1.0
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3. Parameters of esteem Year  

 - René Vogels Stichting Stipendium / Travel grant for a work visit to Prof. dr. Arnstein 
Finset at the University of Oslo, Norway - 1 month

2013  

4. Other Year Workload         
(ECTS)

 - Research meetings at the Department of Medical Psychology, AMC, Amsterdam 
- 2/month

2013-
2017

1.0

 - “Leesclub”/Journal club at the Department of Medical Psychology, AMC, 
Amsterdam - 1/week

2013-
2017

1.0

 - Dutch Cancer Society meetings (KWF werkgemeenschap) regarding psychosocial 
oncology - 2/year 

2013-
2017

0.5

 - Patient-Provider Interaction (PPI) meetings, NIVEL, Utrecht - 6/year 2013-
2017

1.0

 - Co-founder and member of a special interest group “Psychophysiological research 
in EACH”

2015-
2017

0.2

 - Co-organizer of a symposium titled “Using videos for research in health 
psychology”, in Utrecht, the Netherlands

2016 0.4

 - Editor of the magazine “Psychosocial Oncology” of the Dutch association for 
psychosocial oncology (NVPO)

2013-
2017

1.0

 - Reviewer for Patient Education and Counseling, an interdisciplinary, international 
journal for patient education and health promotion researchers, managers and 
clinicians

2015-
2017

0.5

 - Member and meetings (2/year) of the NVPO Early Career Research Network 
(ECRN)

2014-
2017

0.5

- Facilitator of a workshop titled ““Lights, Camera, Action!” Experimental Video-
Based Research of Patient-Provider Communication” at EACH Summer Event, 
London, England

2017 0.5

Note. 1 ECTS = 28 hours.
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(cum laude) with a Bachelor’s degree in Clinical and Health Psychology from the University of 
Utrecht. Thereafter, she obtained a Master’s degree (cum laude) in Medical Psychology at Tilburg 
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the Department of Medical Psychology of the Academic Medical Center (AMC) in Amsterdam. This 
project was funded by the Dutch Cancer Society (KWF Kankerbestrijding). Prof. dr. Ellen Smets, Prof. 
dr. Hanneke de Haes and Dr. Marieke Tollenaar supervised Leonie during this project, in which she 
investigated the impact of oncologists’ communication on patients’ recall of medical information 
and emotional stress.  

Leonie has been an active member of the scientific community. In 2013, she visited Prof. dr. Arnstein 
Finset and his research group at the University of Oslo (Norway) supported by a René Vogels 
travel grant. She attended and presented her work at more than ten international and national 
scientific conferences throughout her PhD trajectory. Leonie also participated in summer school 
programs organized by the Radboud University (2014) and EACH, the international organization 
for communication in healthcare (2015). In 2016, Leonie co-organized a symposium titled ‘Using 
videos for research in health psychology’ in Utrecht. Moreover, she is a co-founder and member 
of an international special interest group on psychophysiological assessment within healthcare 
communication research. 

In addition to her research work, Leonie has been involved in patient care as a psychologist until 
January 2017. Under supervision of clinical psychologist Dr. Lyonne Zonneveld, she worked part-
time at the Department of Anesthesiology of the AMC, and was involved in the care for patients 
with chronic pain. During her PhD trajectory, she has also been teaching communication skills to 
medical students and supervising Master’s theses and research internships of psychology students. 
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