psycho-oncologie
Tweejarige inTeruniversiTaire permanenTe vorming voor psychologen, artsen
en zorgverstrekkers werkzaam in oncologische diensten

aCaDemiejaren 2014-2015 en 2015–2016, Telkens op maanDag

DaTa academiejaar 2014-2015 en 2015-2016. start in oktober 2014. er zijn 13 opleidingsdagen per jaar,
telkens op maandag van 9u30 – 16u30. cursisten dienen hiernaast 10u individuele supervisie te volgen.
loCaTie universiteit gent, Faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen, h. dunantlaan, 9000 gent.
prijs 1400 euro per academiejaar, incl. supervisiekosten.
geTuigsChriFT op basis van de volledig gevolgde tweejarige cyclus en mits positieve beoordeling van de supervisies en het eindwerk,
wordt een interuniversitair getuigschrift van postacademische vorming afgeleverd door de inrichtende universiteit.
kanDiDaTuur motiveringsbrief met cv voor 28 april 2014 t.a.v de coördinerende stuurgroep, p/a cédric-hèle-instituut, Bruul 52/4,
2800 mechelen.
insChrijving na goedkeuring van de kandidatuur door de stuurgroep.
inFo met vragen kan u terecht bij Cédric hèle instituut, mevr. eva Jacobs, tel.: 015-21 81 91, online: info@cedric-heleinstituut.be
www.cedric-heleinstituut.be.

eviDenCe baseD opleiDing meT inTeraCTieve opzeT
•
•
•
•

de lesgevers komen zowel uit de academische wereld als uit het klinisch werkveld
de praktijkbegeleiders zijn psychologen met ruime ervaring binnen de psycho-oncologie
de deelnemers krijgen voldoende schriftelijke theoretische achtergrond en praktische klinische opvolging
de toegepaste opleidingsmethoden maken actief en afwisselend gebruik van oefeningen, rollenspel, video, casuïstiek, vraagstelling,…

prakTijkgeriChT meT sTage-en prakTijkbegeleiDing

• de deelnemers zonder mogelijkheid tot praktijkervaring binnen hun eigen werkveld dienen 450 uren stage te lopen.
aangepaste stageplaatsen worden aangeboden.
• acht begeleide praktijksessies vinden plaats binnen de opleiding

einDwerk

de tweejarige opleiding wordt afgesloten met een eindwerk over een theoretisch en klinisch uitgewerkte casus,
een wetenschappelijk onderzoek of een ander onderwerp relevant binnen de psycho-oncologie

opname in naTionaal kankerplan

vanuit het nationaal kankerplan wordt voor deze vormingscyclus ‘psycho-oncologie’ ﬁnanciering voorzien. voorrang van inschrijving
en tussenkomst in het inschrijvingsgeld kan aangevraagd worden door psychologen aangeworven binnen het kankerplan met minimum
1 jaar ervaring.

Doelgroep
•
•
•
•

artsen
houders van een diploma licentiaat of master in de psychologie
houders van een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus met professionele ervaring in een oncologische setting
kandidaten werkzaam in de oncologische sector krijgen voorrang van inschrijving

CoÖrDinerenDe sTuurgroep

prof. dr. caroline andries • sabien Bauwens • prof. dr. paul cosyns • prof. dr. geert crombez • dr. chris de valck • titia dergent •
ann devoogdt • prof. dr. wim distelmans • soﬁe eelen • prof. dr. l. goubert • eva Jacobs • prof. dr. manu keirse • dr. raymond mathys •
prof. dr. ingrid ponjaert-kristoffersen • an lievrouw • prof. dr. omer van den Bergh • prof. dr. Johan vanderfaeillie • trui vercruysse •
angelique verzelen

Psycho-oncologie
Tweejarige interuniversitaire permanente vorming voor psychologen, artsen
en zorgverstrekkers werkzaam in oncologische diensten

ACADEMIEJAREN 2014-2015 en 2015–2016, telkens op maandag
•
•
•
•
•

Kanker, incidentie, prevalentie, prognose, epidemilogie
Hematologie aandoeningen
Behandelingsmethoden en hun bijwerkingen
Preventie en screening
Onco-genetica

Pediatrische oncologie
• Medische aspecten
• Impact op kinderen en ouders
• Psychologische hulpverlening

Rouw

• Historiek
• Psychosociale factoren in ontstaan en verloop van kanker
(life eventsonderzoek, stress, psychoneuroimmunologie)

•
•
•
•
•

Wetgeving, recht en ethiek

Palliatieve zorg

Psycho-oncologie

•
•
•
•
•

Oncologische zorgprogramma’s
Palliatieve zorg
Euthanasie, LEIF artsen
Wet op de patiëntenrechten
Euthanasie en medische beslissingen bij
het levenseinde
• Andere ethische problemen (voeding, vocht)
• DNR, informed consent

Communicatie
•
•
•
•
•

Slecht nieuws
Moeilijke situaties en valkuilen
Informed consent
Klachtenmanagement
Communicatie met familie en kinderen

Interdisciplinair teamwerk

• Waar is de plaats van elk teamlid binnen
de verschillende settings?
• Knelpunten
• Moeilijkheden in communicatie
• Geven van intervisie
• Werken met vrijwilligers
• Transmuraal werken

De psychologie van kanker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normale emotionele beleving
Kanker en coping
Kanker en trauma
Psychische problematiek bij kanker (angststoornissen en
paniek, depressie, delirium)
Individuele interventies
Groepsinterventies
Oncologische revalidatie
Counseling binnen onco-genetica
Psychofarmacologie

Normale rouw
Gecompliceerde rouw
Anticipatorische rouw
Rouwbegeleiding individueel en in groep
Rouw bij kinderen

• Organisatie
• Pijn- en symptoomcontrole in de laatste levensfase

Sociale aspecten
•
•
•
•
•
•

Kanker en familie
Intimiteit en seksualiteit
Kinderen van zieke ouders
Kanker in verschillende culturen
Opvangmogelijkheden voor kankerpatiënten
Sociale voorzieningen

Complementaire & alternatieve zorg
• Fysieke complementaire zorg
• Expressieve therapie
• Hoe omgaan met alternatieve therapie?

Pijn en andere symptomen bij kanker
• Pijn: neurofysiologie, behandeling, medische en
psychische aspecten, psychologische interventies
(relaxatie, hypnose, …)
• Andere symptomen (nausea, braken, vermoeidheid,
haaruitval, …)

Kanker en zingeving

• Spiritualiteit
• Ernstig ziek zijn en sterven binnen verschillende levensbeschouwingen en culturen
• Hoe kan je als niet pastor/moreel consulent mensen
hierin ondersteunen?
• Wat is de impact van de eigen spirituele beleving bij
het contact met patiënten?

Integratie

Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen, H. Dunantlaan, 9000 Gent
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