
 
 

 

 
 
 
 

 

Het Cédric Hèle instituut biedt uw ziekenhuis een  

5-daagse opleiding communiceren in oncologie aan.    

De opleiding kan gratis aangeboden worden dankzij financiering door het Kankerplan. 

 

CHi wordt sinds geruime tijd door de overheid aangesteld om jaarlijks te voorzien in een 

opleiding communicatie voor 150 onco-zorgverleners.  De opleiding biedt theoretische 

kaders, praktische handvaten en tools aan verpleegkundigen en paramedici om te 

communiceren met kankerpatiënten en hun naasten.   

CHi biedt de opportuniteit aan 2 ziekenhuizen om deze opleiding kosteloos in-house in te 

richten.  De opleiding wordt door één van ons ervaren docenten gegeven, samen met de 

oncopsycholoog van uw ziekenhuis.  De opleiding zal op good practices in de oncologie 

steunen. 

 

Voor wie is de opleiding bedoeld?   
Voor verpleegkundigen en paramedici, werkzaam in de zorg voor oncologische patiënten.  

Wat houdt de opleiding precies in?  
In een 5-daagse opleiding (van 6u/dag) worden volgende thema’s theoretisch en praktisch 

benaderd: 

∞ Dag 1: ziektebeleving van de patiënt 

∞ Dag 2: coping van de patiënt 

∞ Dag 3: interactie/communicatie tussen patiënt en zorgverlener 

∞ Dag 4: casuïstiek en rollenspelen 

∞ Dag 5: zelfzorg 

De concrete data worden in samenspraak met uw ziekenhuis ingepland (start najaar 2018).   

 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

Wat biedt de opleiding?  
∞ praktische en bruikbare handvaten in communicatie 

∞ waardevolle interacties met collega's (evt uit verschillende disciplines) 

∞ een gevarieerde lesmethode: theoretische kaders rond communicatie die 

daadwerkelijk ingeoefend worden 

∞ zicht op valkuilen in communicatie 

∞ ruimte tot zelfreflectie 

∞ aandacht voor zelfzorg 

Wat zijn de voorwaarden voor uw ziekenhuis?  
∞ De oncopsycholoog geeft deze opleiding samen met een docent van het Cédric Hèle 

instituut (eveneens een oncopsycholoog).  Er zullen een aantal voorbereidende 

overlegmomenten plaatsvinden.  

∞ Het ziekenhuis geeft de kans aan een vaste groep van zorgverleners (max 16) om deze 

5-daagse opleiding intern te volgen.   

∞ Het ziekenhuis voorziet daarbij een leslokaal en de nodige catering.  

Hoe kan u zich kandidaat stellen?   
U kan een schrijven richten voor 1 mei 2018 aan info@cedric-heleinstituut.be met daarin een 

motivering waarom u deze opleiding intern wil inrichten, en eveneens de gegevens van de 

oncopsycholoog die de opleiding mee zal begeleiden als co-opleider.     
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