NIEUW OP CHICOM OKTOBER 2015
CHI OPLEIDINGEN
Voor alle oncoprofessionelen
Nog plaatsen vrij: Opleiding train-the-trainer: opleiding geven aan mijn collega's - fijne uitdaging of
lastige opdracht?
Voor professionelen in oncologie die verwacht worden opleiding of intervisie te geven aan hun collega's,
start op donderdag 12 november '15, 4 dagen van 9u30 - 16u30 in Brugge olv Walter Rombouts
(psycholoog UZ Leuven & zelfstandig trainer in bureau voor opleiding en vorming Perspectief)
Meer info
Voor verpleegkundigen en paramedici
Het CHi organiseert jaarlijks communicatie-opleidingen in kader van het Kankerplan.
Kernmodule voor verpleegkundigen en paramedici, werkzaam in oncologie, die een brede
opleidingsreeks rond communicatie met de oncologische patiënt willen volgentheorie en praktische
toepassingen rond:
- ziektebeleving van de patiënt
- coping van de patiënt
- interactie/communicatie tussen patiënt en zorgverlener
- casuïstiek en rollenspelen
- zelfzorg
We organiseren een kernmodule:
in Brugge op 25/02/2016, 10/03/2016, 24/03/2016, 14/04/2016 en 28/04/2016 – telkens van 09:30 tot
16:30
Meer info
in Antwerpen op 15/01/2016, 29/01/2016, 26/02/2016, 04/03/2016 en 11/03/2016 – telkens van 09:30
tot 16:30 olv Jasmine Andries (psychologe ZNA Hoge Beuken) en Karen Ceunen (psychologe RZ
Tienen)
Meer info
en in Hasselt op 02/02/2016, 18/02/2016, 03/03/2016, 17/03/2016 en 24/03/2016 – telkens van 09:30
tot 16:30 olv Walter Rombouts (psycholoog UZ Leuven) en Kristel Mulders (seksuologe/sociaal werker
UZ Leuven)
Meer info
Verdiepingsmodules voor verpleegkundigen en paramedici, werkzaam in oncologie die eerder een
CHi-opleiding “communicatie in de oncologie” gevolgd hebben en nood hebben aan vervolg of
verdieping alsook voor verpleegkundigen en paramedici met een ruime achtergrond in de oncologie, die
zich wensen bij te scholen in één van beide specifieke thema’s
Theoretische kaders, intervisie, casuïstiek, rollenspelen rond:
Module Afstand en nabijheid in communicatie:
- stressbeheersing van de hulpverlener
- zelfzorg
- omgaan met weerstand
- omgaan met existentiële vragen
- assertief communiceren, ….
In Antwerpen op 12/01/2016, 1/02/2016, 14/03/2016, 25/04/2016 en 10/05/2016 – telkens van 09:30 tot
16:30 olv Angelique Verzelen (zelfstandig oncopsychologe) en Jasmine Andries (psychologe ZNA
Middelheim)
Meer info

Module Systeemgericht communiceren:
- communicatie met partner
- communicatie met kinderen
- communicatie met andere familieleden
- seksualiteit,…
In Brugge op 29/01/2016, 26/02/2016, 04/03/2016, 11/03/2016 en 15/04/2016 – telkens van 09:30 tot
16:30 olv Bieke Maes (psychologe ZNA Jan Palfijn) en Kristel Mulders seksuologe/sociaal werker, UZ
Leuven)
Meer info
Voor artsen
Data en locatie van de communicatietraining voor artsen worden momenteel gepland.
Meer opleidingen

EVENEMENTEN
Symposium IKG 17 oktober 2015 (geïntegreerd kankercentrum Gent)
Het geintegreerd kankercentrum van Gent organiseert een symposium op 17 oktober in het AZ Maria
Middelares te Gent.
Er worden gelijktijdig 2 programma's aangeboden.
Programma deel A: Screening en vroegtijdige detectie van tumoren moderatoren dr C Vulsteke en dr W
Standaert
Programma deel B: Kwaliteit van leven tijdens en na kankerbehandeling
moderatoren dr S Debussche en dhr M Vankerkhoven
Meer info
Symposium 17 oktober: Multidisciplinair borstcentrum: Wat moet de huisarts weten?
Het multidiscipliniar borstcentrum van het UZ Leuven, campus Gasthuisberg, organiseert op 17 oktober
een symposium over wat de huisarts moet weten.
Meer info
Studiedag 22 oktober 2015: 'Communicatie in de palliatieve zorg.
Hogeschool Gent organiseert een studiedag omtrent communicatie in de palliatieve zorg.
Tijdens deze studiedag wordt stil gestaan bij wat er ‘tussen’ mensen gebeurt en hoe we hiermee het
best kunnen omgaan. Zowel de communicatie met de patiënt als met zijn naasten komt aan bod. Deze
opleiding wil vooral handvaten meegeven om in de dagelijkse zorgpraktijk helpende gesprekken te
kunnen voeren.
Meer info
Palm Opleiding start 24 oktober (Permanente Vorming in Palliatieve Zorg voor Medici en
Masters)
PALM, de opleiding in palliatieve zorg, is een must voor artsen die zich tot doel stellen om empathisch
met hun patiënten om te gaan. Ook is de vormingscyclus beschikbaar voor andere professionelen met
een masteropleiding (of gelijkgestelde vorming), die hun vaardigheden en competenties terzake willen
bijstellen.
Meer info
Meer evenementen

“DERDE CONGRES IN DE PSYCHOSOCIALE ONCOLOGIE”
Het CHi organiseert het "Derde congres in de psychosociale oncologie" op dinsdag 1 december
'15.

We hebben het genoegen om als keynote spreker Prof. Maggie Watson te mogen ontvangen rond het
thema: The Impact of Parental Cancer on Dependent Children.
Als nationale expert heten we Prof. Peter Adriaenssens hartelijk welkom om te spreken over de
impact van een zieke ouder op de ontwikkeling van adolescenten.
We zijn verheugd om Cindy Verhulst te mogen verwelkomen om haar praktijkvoorbeeld rond
“Groepsinterventies bij kinderen van (groot)ouders met een oncologische aandoening” toe te
lichten.
Meer info over het programma en inschrijven kan via deze link.
Meer nieuws

NIEUW IN DE INFOTHEEK: SPELMATERIAAL
Naast beeld- en luistermateriaal, bieden we een nieuwe categorie "spelmateriaal" aan. Deze materialen
kunnen thema's als gevoelens, levenseinde,... bespreekbaar maken of hulp bieden om gesprekken te
verdiepen. Beschik je zelf over interessant materiaal? We nodigen iedereen uit dit te delen in de
infotheek.
Infotheek

INFOTHEEK
Tijdschrift Psycho-Oncologie
september
Conceptual analysis of suffering in cancer: a systematic review' (2015)
Megan Best, Lynley Aldridge, Phyllis Butow, Ian Olver and Fleur Webster
Clinical pathway for the screening, assessment and management of anxiety and depression in adult
cancer patients: Australian guidelines' (2015)
Phyllis Butow, Melanie A. Price, Joanne M. Shaw, Jane Turner, Josephine M. Clayton, Peter Grimison,
Nicole Rankin and Laura Kirsten
Informal support needs of cancer patients who are living alone: a qualitative insight' (2015)
Charlotte Benoot, Reginald Deschepper, Marlies Saelaert, Maria Grypdonck and Johan Bilsen
Infotheek

VRAGEN OF INFORMATIE OVER CHI
Heeft u interessante informatie, uit het veld van de psychosociale oncologie (onderzoek, boeken,
vacatures, symposia, folders, presentatiesenz.), welke u wenst te delen op CHicom of wil verspreiden
via de nieuwsbrief? Dan kan u steeds contact opnemen met ons. U kan nu ook zelf informatie
toevoegen aan de infotheek via CHicom.
Contact
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