doelgroep

opleiding

praktisch

• houders van een diploma licentiaat, of master in de
psychologie

EVIDENCE BASED OPLEIDING MET INTERACTIEVE OPZET

DATA Academiejaren 2016-2017 en 2017-2018. Start in

• artsen
• 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

• De lesgevers komen zowel uit de academische wereld als uit
het klinische werkveld.

oktober 2016. Er zijn 13 opleidingsdagen per jaar, telkens

• De praktijkbegeleiders zijn psychologen met ruime ervaring
binnen de psycho-oncologie.

uren individuele supervisie te volgen.

• 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, ...

op vrijdag van 9u30 tot 16u30. Cursisten dienen hiernaast 10
LOCATIE KU Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen, Tiensestraat 102, 3000 Leuven.

PRIJS 1400 euro per academiejaar, incl. supervisiekosten.
GETUIGSCHRIFT Op basis van de volledig gevolgde

tweejarige cyclus en mits positieve beoordeling van de
PRAKTIJKGERICHT MET STAGE- EN

stuurgroep
Prof. dr. Caroline Andries • Sabien Bauwens • Prof. dr. Geert

PRAKTIJKBEGELEIDING
• De deelnemers zonder mogelijkheid tot praktijkervaring
binnen hun eigen werkveld, dienen 450 uren stage te lopen.
Aangepaste stageplaatsen worden aangeboden.

getuigschrift van postacademische vorming afgeleverd
door de inrichtende universiteit.

KANDIDATUUR Motiveringsbrief met CV voor 4 april 2016

• Acht begeleide praktijksessies vinden plaats binnen de
opleiding.

t.a.v. de Coördinerende Stuurgroep, p/a Cédric Hèle Instituut,

• supervisie

INSCHRIJVING Na goedkeuring van de kandidatuur door de

Crombez • Dr. Chris De Valck • Titia Dergent • An Devoogdt •
Prof. Dr. Wim Distelmans • Sofie Eelen • Eva Jacobs • Prof. Dr.

supervisies en het eindwerk, wordt een interuniversitair

EINDWERK

Em. Manu Keirse • Bieke Maes • dr. Raymond Mathys • Prof.

De tweejarige opleiding wordt afgesloten met een eindwerk

dr. Ingrid Ponjaert-Kristoffersen • An Lievrouw • Prof. dr. Johan

over een theoretisch en klinisch uitgewerkte casus, een

Vanderfaeillie • Trui Vercruysse • Angelique Verzelen • Prof. dr.

wetenschappelijk onderzoek, of een ander onderwerp relevant

Johan Vlaeyen

binnen de psycho-oncologie.
OPNAME IN KANKERPLAN

Vanuit het Kankerplan wordt voor deze vormingscyclus "Psychooncologie" financiering voorzien. Voorrang van inschrijving voor
psychologen die werkzaam zijn binnen het Kankerplan met
minimum 1 jaar ervaring.

Bruul 52/4, 2800 Mechelen.
stuurgroep.

Psycho-oncologie

INFO Met vragen kan u terecht bij Cédric Hèle Instituut,

Mevr. Eva Jacobs, tel.: 015-21 81 91, e-mail: info@cedric-

TWEEJARIGE INTERUNIVERSITAIRE
PERMANENTE VORMING

heleinstituut.be.

voor psychologen, artsen en zorgverstrekkers
werkzaam in oncologische setting

academiejaren 2016-2017 en 2017-2018

• kanker en coping
• kanker en trauma
• psychische problematiek bij kanker (angststoornissen en
paniek, depressie, delirium)

• hematologische aandoeningen
• behandelingsmethoden en hun bijwerkingen
• preventie en screening

• normale rouw
• gecompliceerde rouw
• anticipatorische rouw
• rouwbegeleiding individueel en in groep
• rouw bij kinderen

• oncologische zorgprogramma's
• palliatieve zorg
• euthanasie, LEIF artsen
• wet op de patiëntenrechten
• euthanasie en medische beslissingen bij het levenseinde

INTEGRATIE

• psychologische hulpverlening

• impact op kinderen en ouders

• medische aspecten

PEDIATRISCHE ONCOLOGIE

• andere symptomen (nausea, braken, vermoeidheid,
haaruitval, ...)

• pijn: neurofysiologie, behandeling, medische en psychische
aspecten, psychologische interventies (relaxatie, hypnose, ...)

V.U. Eva Jacobs, Cédric Hèle Instituut vzw, Vlaams Instituut voor psychosociale oncologie, Bruul 52/4, 2800 Mechelen

KU LEUVEN, FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN
TIENSESTRAAT 102, 3000 LEUVEN

• wat is de impact van de eigen spirituele beleving bij het
contact met patiënten?

• hoe kan je als niet pastor/moreel consulent mensen hierin
ondersteunen?

• ernstig ziek zijn en sterven binnen verschillende
levensbeschouwingen en culturen

• spiritualiteit

KANKER EN ZINGEVING

• transmuraal werken

• werken met vrijwilligers

• geven van intervisie

• moeilijkheden in communicatie

PIJN EN ANDERE SYMPTOMEN BIJ KANKER

• sociale voorzieningen

• waar is de plaats van elk teamlid binnen de verschillende
settings?
• knelpunten

• opvangmogelijkheden voor kankerpatiënten

• kanker in verschillende culturen

• kinderen van zieke ouders

• intimiteit en seksualiteit

• kanker en familie

SOCIALE ASPECTEN

• pijn- en symptoomcontrole in de laatste levensfase

• organisatie

INTERDISCIPLINAIR TEAMWERK

• communicatie met familie en kinderen

• klachtenmanagement

• informed consent

• moeilijke situaties en valkuilen

• slecht nieuws

COMMUNICATIE

• DNR, informed consent

PALLIATIEVE ZORG

ROUW

WETGEVING, RECHT EN ETHIEK

• andere ethische problemen (voeding, vocht)

• psychofarmacologie

• counseling binnen onco-genetica

• oncologische revalidatie

• groepsinterventies

• psycho-sociale factoren in ontstaan en verloop van kanker
(life eventsonderzoek, stress, psychoneuroimmunologie)

• historiek

PSYCHO-ONCOLOGIE

• individuele interventies

• normale emotionele beleving

• kanker, incidentie, prevalentie, prognose, epidemiologie

• onco-genetica

DE PSYCHOLOGIE VAN KANKER

ONCOLOGIE

ACADEMIEJAREN 2016-2017 EN 2017-2018

DIENSTEN

VOOR PSYCHOLOGEN, ARTSEN EN ZORGVERSTREKKERS WERKZAAM IN ONCOLOGISCHE

TWEEJARIGE INTERUNIVERSITAIRE PERMANENTE VORMING

PSYCHO-ONCOLOGIE

