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Nood aan interventieprogramma? 

 

 Een kind van een kankerpatiënt neemt afscheid van: 

- zijn of haar beeld van een gezonde ouder, 

- van de ‘normaliteit’ van het dagdagelijks leven  

- de mate van emotionele beschikbaarheid van beide ouders.  

 

= Betekenisvolle verliezen → hechtingsrelatie onder druk.  

 

Aanmeldingsklachten: 

 Daisy (7j) durft mama niet meer alleen laten   

 Liam (9j) gaat niet meer naar hobby’s of bij vrienden 

 Ben (10j) vertoont plotse woede-uitbarstingen versus cool 

 Ella (11j) heeft last van hyperventilatie en ‘hart’ pijn op school 

 Xander (9j) wordt introvert, stil, afstandelijk 
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Praktische opbouw 

 

 Intakegesprek 

 8 groepssessies in gesloten groep 

 3 gezinsgesprekken 

 8 kinderen 

 Leeftijd tot 14j 

 2 psychologen 

 

Theoretisch kader 

 

 Rouwtheorieën: Duale procesmodel  

         Verliesgerichte en herstelgerichte  

 Experiëntiële Cliëntgerichte therapie   

 

 

 

 
 

Opdracht uit ‘Gedeeld verdriet’ door Ella (11j) 
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Opdracht 1:  Vrije associatie  

 

 Kanker is geen taboe 

 Groep als therapeutisch medium  

= interpersoonlijke ervaringen 

= staan niet alleen 

= oefening communiceren 

 

Bepalen therapiedoelen:   

 Groep specifieke thema’s 

 Coping vb. scheuren 
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Opdracht 2:  Affecten tekening 

 

 Geluk-verdriet-angst-kwaadheid 

 

Doelen: 

 Ordenen chaos: mentaliseren 

 Temporiseren 

 Gemeenschappelijke 

emoties/thema 

 Individuele verschillen 

 Blij = herstelgericht proces 

 Xander – Ella : Het Beest 

          Gezinsgesprek 

Xander (9j) 

Ella (11j) 
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Opdracht 3:  Psycho-educatie 

 

 Meer dan informatie geven 

 Herhaling is nodig  

 Updates 

 

Rollenspel: 

 Materiaal: organen, baxter, pruik, 
spuit 

 

Emoties: 

 Schuldgevoel (voetbal) 

 Hoop via behandelingswijzen 

 Angsten: Tegenverdovingsspuit 

 

Concreet afspraken: 

 Vb. School 
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Opdracht 4: Psychodrama  

  Een actietechniek (Verhofstadt, 2008 )  

  Iemand in de verbeelding in de lege stoel zetten  

  Iets ‘doen’  in het ‘hier en nu’ binnen een veiligheid van ‘net echt’ 

 

Doel:  

 Emoties te uiten of te differentiëren tegenover hun ouders 

 Mogelijkheid in het oefenen van zelfregulatie van de gevoelens  

 Om beter in contact te komen met de eigen noden 
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Opdracht 4: Psychodrama: lege stoel techniek 

 

Opwarming:  

 Film ‘Paultje en de draak’  

 Werkblad 

 

Actie: 

 Draak op de stoel 

 Medicijnmannetje op de stoel  

 

Nabespreking: 

 Vaak straf en omgang strategieën  

Werkblad Ben (10j) 
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Opdracht 5: Familieportret 

 

 Toon op de foto hoe jullie zich voelen? 

 

Doel: 

 Impact binnen gezin 

 Herstelgerichte: de verbinding 

 Podium geven 

 Gebruik (sub)groepen + helper 

 

Houding therapeut: 

 Onvoorwaardelijke aanvaarding 

 Samenvatten 

 

 

 

 

 

Opdracht uit ‘Gedeeld verdriet’ door  Ben (10j) 
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Opdracht 6: Focussen 

 

 Hier en nu op lichamelijke 

sensaties 

 Inleiding: gedicht/verhaal 

 

Doel: 

 Contrast binnen versus buiten 

 Aanpak psychosomatiek 

 Proces > kunstwerk: 

      =   ‘ik kan niets’ 

      =   ‘alles is lelijk en kapot’ 

 Aanvaarding 

 

 

 

 

 

 

Binnenste Buiten  

(Conny Vollenhoven) 

 

Binnen … dat is van mij 

Binnen, daar kan jij niet bij 

Ik zie wat jij niet ziet, 

En wat ik droom, weet jij niet 

Maar als je het echt wilt zien, 

Komt binnen buiten, misschien. 

 

Ella (11j) 
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Opdracht 7: Leren ‘afscheid’ nemen 

 

Doel: 

 Afronden groep 

 Angst afscheid ouder 

 

Inleiding: 

 Verhaal ‘missen’ (Toon Tellegen) 

 

Concreet: 

 Sensopathisch materiaal 

 Daisy: Graf en sneeuwman 

 

     Opdragen aan overleden ouder 

 

Daisy (7j) 
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Opdracht 8:  Afronden 

 

 Gezellig maken 

 Kamp 

 Lach en traan 

 Knuffels 

 Iets geven en krijgen 

 Muziek 

 Moppen 

 Samen eten 

 Praten 

 Samen iets doen 

 Spelen 

 ….. 
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Besluit: 

 

 Kinderen hebben nood aan ondersteuning 

 Spel is de taal van het kind 

 Lotgenotencontact is waardevol 

 Belang van de gezinsgesprekken in het programma 

 

 Ons opzet: 

1. Ondersteunen van de ouderrol van de patiënt 

2. Kinderen in contact komen met eigen noden en onder woorden brengen 

3. Verminderen druk op de hechtingsrelatie tussen ouder-kind 
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Nieuw project: 
postkaart 
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 Voor kinderen 

 www.kinderenondersteunen.be  

 

Doel: 

 Drempel over helpen 

 Verbinding afzender – kind 

 Communicatie kind – gezin 

 

Hoofdsponsors: 

 

Zorgkaart/rouwkaart 
Verhulst-Vanhauwaert 

http://www.kinderenondersteunen.be/
http://www.bing.com/images/search?q=logo+stichting+tegen+kanker&id=FC012D9ED9BCD6E7969889DE5E52F305FE6254C3&FORM=IQFRBA
http://www.bing.com/images/search?q=logo+west+vlaanderen&view=detailv2&&id=D496900559CD4402BA94B2F1C1E56BBB314418B1&selectedIndex=0&ccid=a4mb2KO0&simid=607993299176981487&thid=OIP.M6b899bd8a3b4ef30a450b15c31452a94o0
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Zorgkaart/rouwkaart 
Verhulst-Vanhauwaert 
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E-mail: 

 Cindy.verhulst@asz.be 
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