
Getuigschrift  
psycho-oncologie

Tweejarige interuniversitaire  
permanente vorming 
voor psychologen en andere masters  
in de (para)medische wetenschappen

Start oktober 2023 aan KULe
uve

n 

Praktisch
DATA Academiejaren 2023-2024 en 2024–2025. Start in oktober 
2023. Er zijn 14 à 15 opleidingsdagen per academiejaar, telkens 
op dinsdag van 9.30 tot 16.30 u. Studenten dienen hiernaast 
enkele e-learnings te doorlopen (+/- 5 uur) en 10 uur individuele 
supervisie te volgen.

LOCATIE KU Leuven

PRIJS 1.800 euro per academiejaar, incl. supervisiekosten.  
Financiering wordt voorzien vanuit het Kankerplan. Voorrang  
van inschrijving voor psychologen werkzaam binnen oncologie.

GETUIGSCHRIFT Op basis van minstens 80% aanwezigheid en 
mits positieve beoordeling van de supervisie, portfolio en zo  
nodig klinische stage, wordt een interuniversitair getuigschrift 
van permanente vorming afgeleverd door de inrichtende  
universiteit.

INFOSESSIES (inschrijven noodzakelijk) 
Maandag 27 maart 2023 van 12.00 tot 13.00 u. in Mechelen 
(aansluitend gratis lunch en theatervoorstelling)
OF
Online op dinsdag 18 april 2023 van 12.30 tot 13.30 u. of 
woensdag 26 april 2023 van 19.00 tot 20.00 u.

KANDIDATUUR Na het volgen van een infosessie kan je  
je kandidaat stellen t.e.m. 31 mei 2023. 

INSCHRIJVING Na intakegesprek en goedkeuring van je  
kandidatuur door de stuurgroep.

MEER INFO  
Ellen Daly, Cédric Hèle instituut 
Tel.: 0476 89 09 78 
E-mail: ellen.daly@cedric-heleinstituut.be 
www.chicom.be/pvg
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Academiejaren  
2023-2024 en 2024–2025



Programma
JAAR 1

MODULE 1: INLEIDING TOT DE PSYCHO-ONCOLOGIE

• Historiek van de psycho-oncologie

• Plaats en taak van de oncopsycholoog in de medische settings

• Psychosociale gevolgen van kanker en kankerbehandeling 

• Communicatie en coping als belangrijke basis voor interventies

• Onderzoek in de psychosociale oncologie

MODULE 2: MEDISCHE ASPECTEN EN NEVENEFFECTEN 

• Medische aspecten van oncologie 

• Kinderoncologie

• Biologische en gedragsmatige factoren in het ontstaan  
en verloop van kanker

• Oncogenetica

• Neveneffecten: vermoeidheid, pijn, intimiteit en seksualiteit …

• Psychiatrische problematieken

MODULE 3: SOCIALE EN ETHISCHE ASPECTEN

• Ethiek en deontologie 

• Medische beslissingen rond het levenseinde

• Diversiteit en impact van levensbeschouwing op het omgaan  
met ziekte en behandeling

• Survivorship: re-integratie na kanker, doorlevers en angst  
voor herval

• Noden van leeftijdsgebonden doelgroepen binnen oncologie:  
AYA’s en ouderen

Opleiding
De permanente vorming psycho-oncologie beoogt psychologen en 
andere zorgverleners de nodige kennis en vaardigheden aan te 
reiken om:

• mensen met kanker en hun familieleden te begeleiden;

• samen te werken binnen de multidisciplinaire teams in 
verschillende settings.

Beginnende zorgverleners vinden in jaar 1 de nodige onderbouwing 
en kunnen in jaar 2 verder aan de slag met de verdiepende modules. 
Zorgverleners die reeds een ruime ervaring hebben opgebouwd, 
kunnen een vrijstelling aanvragen voor jaar 1.

EVIDENCE BASED MET INTERACTIEVE OPZET

• De deelnemers krijgen een ruime theoretische én praktische 
klinische achtergrond.

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

• De begeleiders van de supervisie en intervisie zijn psychologen 
met ruime ervaring binnen de psycho-oncologie.

• De toegepaste opleidingsmethoden maken actief en afwisselend 
gebruik van oefeningen, rollenspelen, video, casuïstiek, ... 

PRAKTIJKGERICHT

• Intervisies en rollenspelen

• Supervisie: 10 individuele uren

• Aan studenten met onvoldoende relevante klinische ervaring  
wordt gevraagd om 450 uur stage te doen. Vrijstelling van stage  
is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. 

PORTFOLIO

Elke student dient een portfolio te maken, bestaande uit:

• Jaar 1: wetenschappelijke paper en reflectieverslag

• Jaar 2: stageverslag, evaluatieverslag supervisie en casusverslag 
(alternatieve optie: empirisch onderzoek)

Doelgroep
Houders van een licentiaats- of masterdiploma in 

de psychologie, pedagogie of een andere (para)

medische wetenschap die zich (verder) willen 

specialiseren in de psychologische begeleiding van 

mensen met kanker.

JAAR 2

MODULE 1: ELP KADER

• Basisvisie en -principes van ELP

MODULES 2 EN 3: INTERVENTIES 

• Therapeutische stromingen (systemische, psycho-dynamische,  
experiëntieel/client centered en CBT visie en aanpak)

• Specifieke interventies (rouw en verlies, werken met groepen, 
interventies bij kinderen en existentieel werken binnen oncologie)


