
FOCUSING IN ONCOLOGIE 
 
Zoek je manieren om de persoon achter het medische verhaal te ontmoeten? Hoe draagt die cliënt 
zijn/haar verhaal? Hoe ervaart hij/zij nu werkelijk om kanker te hebben of naaste te zijn van iemand 
met kanker? Waar loopt hij/zij tegenaan? 
Zoek je een concrete tool om de veerkracht van je cliënt te ondersteunen? 
Zoek je een manier om aan betere zelfzorg te doen en zo dus ook beter te blijven functioneren als 
oncopsycholoog? 
Als je focusing toevoegt aan je repertoire als oncopsycholoog zal je merken dat je beter kan 
omspringen met deze en andere vragen. 
 
Focusing is voor het eerst beschreven door Eugene Gendlin. Deze filosoof-psychotherapeut 
onderzocht of er een manier was om succesvolle en niet-succesvolle cliënten in therapie van elkaar te 
onderscheiden. Zo ontdekte hij focusing. Later beschreef hij focusing als een proces dat uit 
verschillende stappen bestaat en begon hij het aan te leren aan mensen zowel binnen als buiten het 
kader van psychotherapie. Ondertussen is zijn werk uitgegroeid tot een internationaal netwerk van 
focusingtrainers en –therapeuten. Je vindt meer info op www.focusing.org 
 
De driedaagse opleiding bestaat uit een basiscursus focusing en het aanleren van de tool “clearing a 
space met een cliënt met kanker” zodat je nadien concreet met je cliënten en voor jezelf focussend 
aan de slag kunt.  Het is een ervaringsgerichte cursus dus we gaan veel samen oefenen.  
Er worden ook oefeningen voorzien voor tussendoor zodat je het je meer eigen kunt maken en in de 
praktijk kunt brengen. Tijdens de volgende opleidingsdag is er ruimte om uit te wisselen rond hoe dat 
gelopen is. Indien gewenst kan er later ook nog een terugkommoment voorzien worden. 
 
De opleiding staat open voor alle psychologen die werken met mensen met kanker en hun naasten, 
zowel binnen als buiten een ziekenhuiscontext. 
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in individuele psychotherapie met jongeren en volwassenen. Als oncopsycholoog werkt ze samen met 
Stichting tegen Kanker sinds 2006. Ze is  focusingtrainer, Focusing-Oriented Therapist en certifying 
coordinator Focusing met kinderen en met volwassenen. Ze geeft workshops focusing (Inner 
Relationship Focusing, Interactive Focusing, Experiëntieel Creatief Werken, Thinking At the Edge) en 
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