Beste onco-psycholoog,
In 1990 werd er een Belgische vereniging voor Psychosociale Oncologie (de BSPO) opgericht.
Samen met onze collega's van CPO (Centre de Psycho-Oncology) in Brussel hebben we deze
vereniging recent opnieuw geactiveerd.
De bestuursleden van deze hervormde vereniging zijn Yves Libert (President, Instituut Jules
Bordet, ULB), Sabien Bauwens (Vice-president, Cédric Hèle Instituut) en Eva Jacobs
(schatbewaarder, Cédric Hèle Instituut).
De andere leden van BSPO zijn Isabelle Bragard (Université de Liège), Fabienne Clausse
(Centre Hospitalier Régional de la Citadelle), Martine Devos (Centre Hospitalier Universitaire
de Liège, ULg), Isabelle Merckaert (Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education et
Institut Jules Bordet, ULB), Katleen Schiepers (Kom op tegen Kanker) en Angelique Verzelen
(Cédric Hèle Instituut).
De voornaamste reden om de BSPO opnieuw op te starten is om op internationaal gebied een
duidelijk aanspreekpunt te hebben in België en om langs deze weg de communicatie met onze
Waalse collega's te onderhouden.
De bedoeling van de BSPO is onder andere om een vervolg te bieden op het huidige
opleidingsaanbod van CHi en CPO. Zo plannen we in het najaar een Masterclass in
Communicatie te organiseren, die een verdieping zal zijn na de postacademische opleiding
Psycho-Oncologie, of andere CHi-opleidingen.
De belangrijkste doelstellingen van BSPO zijn: onderzoek naar en inzicht in de psychosociale
aspecten en ethiek van kanker en kankerbehandelingen, het interdisciplinair bevorderen van
onderzoek in psychosociale oncologie en het ontwikkelen van een communicatieforum rond
onderzoeken en ervaringen in psychosociale oncologie via vergaderingen en publicaties van
de vereniging.
Momenteel zijn een website en Facebook van de BSPO volop in ontwikkeling en zullen deze
vrij binnenkort toegankelijk zijn. U zal er tevens een platform voor uitwisseling en
samenwerking met verschillende Belgische onco-psychologen terugvinden.

Het is mogelijk, indien u wenst, lid te worden van de BSPO en u in te schrijven mits een
jaarlijkse betaling van 15 €.
Dankzij deze bijdrage:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bent u aangesloten bij een nationaal netwerk van professionelen werkzaam
in de psychosociale oncologie ;
Kan u genieten van een voordeliger tarief voor de jaarlijkse Masterclass-dagen in
Psycho-Oncologie georganiseerd door de BSPO ;
Kan u genieten van een lager tarief voor bepaalde congressen van partners;
Kan u via het ledenbestand ook toegang krijgen tot aanvragen en
jobaanbiedingen;
Kan u doelgerichte vragen verspreiden (jobaanbiedingen, diverse
samenwerkingen,...) via de website van BSPO ;
Kan u deelnemen aan het verenigingsleven door aan te sluiten bij
commissies en werkgroepen;
Kan u deelnemen aan de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Wij hopen u binnenkort te ontmoeten in het kader van deze vereniging en blijven steeds ter
beschikking voor verdere vragen en informatie.
Yves Libert
Sabien Bauwens

Graag onderstaande gegevens te bezorgen via mail aan eva.jacobs@cedric-heleinstituut.be
Ik wens lid te worden van de BSPO.
Naam en voornaam:
Titel:
Werk:
Adres:
Telefoon:
GSM:

Om uw inschrijving te vervolledigen mag u 15€ overschrijven op de rekening van de BSPO,
BE27 3631 3215 6173 met mededeling: « Jaarlijkse bijdrage BSPO 2017 Naam Voornaam »

