Meerdaagse training rond bij voorbeeld communiceren in een oncologische setting, systeemgericht
communiceren, afstand en nabijheid in communicatie,
existentiële zorg, therapeutische interventies, …
Individuele supervisie onder begeleiding van een
erkend CHi-supervisor.
Misschien vindt u een opleiding rond een bepaald
thema niet terug in het opleidingsaanbod. Of wilt
u een bepaalde opleiding graag in uw ziekenhuis
inrichten?
Het CHi beschikt over een uitgebreid netwerk van
opleiders met klinische ervaring in de psychosociale
oncologie en met ruime trainingservaring. We gaan
voor elke vraag op zoek naar de geschikte opleider
en zorgen telkens voor een aanbod op maat.

Contact opnemen?
Telefoon: 015 21 81 91
Email: info@cedric-heleinstituut.be
Of na afspraak:
Bruul 52/4

Opleiding in de
psychosociale
oncologie
voor zorgverleners

vorming, intervisie, supervisie,
lezing, werkgroepen

2800 Mechelen
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Situering CHi

opleidingen voor ziekenhuizen, hogescholen, thuis-

CHi wil uitwisseling tussen zorgverleners, transmu-

Het Cédric Hèle instituut, kortweg CHi, is een exper-

zorgorganisaties,... voor verschillende disciplines en

raal, stimuleren en zet daarom sterk in op de uitbouw

tisecentrum voor psychosociale oncologie.

doelgroepen.

van een professioneel netwerk psychosociale zorg.

CHi streeft, samen met zorgverleners, naar een

Andere kerntaken

Opleiding op maat?

kwaliteitsvolle psychosociale zorg voor alle mensen

Een online kennisplatform beheren waar professi-

Een greep uit de mogelijkheden:

met kanker.

onelen kennis, inspiratie en informatie kunnen terug-

Dagelijks krijgen 107 Vlamingen te horen dat ze kan-

vinden en uitwisselen: www.chicom.be

ker hebben. Eén derde van deze mensen krijgt in

Een lezing door een expert rond bepaald thema bijvoorbeeld zelfzorg, slecht nieuws communiceren,

de loop van het ziektetraject last van psychosociale

Werkt u als zorgverlener met oncologische patiënten

afstand en nabijheid, werken met groepen, kinderen

problemen zoals angst, moedeloosheid, relationele

en hun naasten? Maak dan alvast een gratis account

betrekken bij het ziekteproces van hun (groot)ouders,

problemen, problemen met werkhervatting of met het

aan op www.chicom.be

rouw, seksualiteit/intimiteit, weerbaarheid, multidisci-

bespreken van de ziekte en de bijhorende emoties.

plinair samenwerken…

Goede zorg voor kankerpatiënten is meer dan
goede somatische zorg.

Wat doet CHi?
Sinds de oprichting in 2003 bouwt CHi expertise op
in het geven van opleidingen in de psychosociale

Intervisie voor een bepaalde doelgroep of multi-

CHi Online Community

CHiCOM

disciplinair vb verpleegkundigen van een bepaalde

.be

Een interactief kennisplatform over
psychosociale aspecten van de oncologie

dienst, artsen,… waarbij gedurende een 6-tal intervisiebijeenkomsten gewerkt wordt met casussen, die
de deelnemers zelf aanbrengen en waarbij zij moeilijkheden ondervonden. Op deze manier worden theore-

oncologie. Zo staat het CHi aan de basis van de interuniversitaire opleiding psycho-oncologie.

Wetenschappelijk onderzoek in het vakgebied

tische kaders aangereikt, handvaten aangeboden en

Sinds 2010 wordt CHi aangesteld door de over-

stimuleren en coördineren. Rond bepaalde thema’s

uitwisseling van ervaring en expertise tussen collega’s

heid om te voorzien in communicatieopleidingen

voert CHi zelf onderzoek uit.

bevorderd. Dit onder begeleiding van een ervaren in-

voor oncologisch zorgverleners. Daarnaast heeft

Een signaalfunctie opnemen naar de overheden:

tervisor in de oncologie.

het CHi meer dan 10 jaar ervaring in het geven van

via het jaarlijks congres, via adviesgroepen van de
overheid,...
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