
CHi-‐	  “Thematische	  intervisie”	  
Voor	  verpleegkundig	  consulenten/specialisten	  in	  de	  oncologie	  

	  
	  

Doelgroep	  
	  
- verpleegkundig	  consulenten/specialisten	  in	  de	  oncologie	  
- begeleidingsverpleegkundigen	  vb	  borstverpleegkundigen,	  prostaatverpleegkundigen,..	  
- verpleegkundigen	  die	  trajectbegeleiding	  van	  oncologische	  patiënten	  en	  naasten	  voorzien	  

	  
	  
           Doelstellingen	  
	  
Intervisie	  heeft	  tot	  doel	  de	  werkbekwaamheid	  van	  de	  verpleegkundig	  consulent/specialist,	  in	  het	  
werken	  met	  kankerpatiënten	  en	  hun	  omgeving,	  te	  vergroten.	  	  
Hoe	  werk	  je	  samen	  met	  anderen,	  hoe	  treed	  je	  op	  in	  moeilijke	  en	  belastende	  situaties,	  hoe	  ga	  je	  om	  
met	  ernstige	  emoties,	  hoe	  maak	  je	  een	  oordeel	  of	  analyse...	  
Vertrekkend	  van	  de	  eigen	  persoon,	  de	  aanwezige	  kennis	  en	  vaardigheden	  wordt	  er	  gezocht	  hoe	  het	  
werken	  met	  patiënten,	  families	  en	  de	  samenwerking	  met	  andere	  disciplines	  bevorderd	  kan	  worden.	  
Er	  wordt	  in	  kleine	  groepen	  gewerkt	  aan	  thema's	  die	  door	  de	  deelnemers	  zelf	  worden	  aangebracht	  en	  
dit	  onder	  begeleiding	  van	  een	  ervaren	  intervisor	  die	  het	  proces	  van	  uitwisseling	  en	  verdieping	  tussen	  
de	  leden	  van	  de	  groep	  begeleidt	  en	  bevordert.	  
	  
Wat	  komt	  aan	  bod?	  

- waardevolle	  interacties	  met	  verpleegkundig	  consulenten/specialisten	  uit	  verschillende	  
ziekenhuizen	  

- casuïstiek	  	  
- theoretische	  kaders	  rond	  mogelijke	  onderwerpen	  als	  communicatie	  (hoe	  omgaan	  met	  

moeilijke	  patiënten,…)	  en	  psychosociale	  thema’s	  (seksualiteit,	  systeemgericht	  werken,…)	  
- aandacht	  voor	  zelfzorg	  
- deskundige	  intervisoren	  met	  klinische	  ervaring	  in	  oncologie	  	  

	  
	  
Locatie	  	  

	  
We	  organiseren	  deze	  intervisiereeks	  in	  de	  ziekenhuizen	  van	  de	  deelnemers.	  Bij	  voldoende	  
inschrijvingen	  zal	  er	  een	  intervisiereeks	  worden	  opgestart:	  
	  
-‐	  In	  Antwerpen	  op	  maandag	  19/09,	  21/11,	  6/02,	  24/04	  en	  12/06,	  telkens	  van	  9u	  tot	  12u	  olv	  Sofie	  
Eelen	  (psycholoog	  CGG	  Vagga,	  Zoersel)	  
-‐	  In	  Limburg	  op	  vrijdag	  23/09/16,	  18/11/16,	  3/02/17,	  21/04/17,	  9/06/17	  telkens	  van	  13u	  tot	  16u	  olv	  
Inge	  Knaepen	  (psycholoog	  Jessa	  ziekenhuis,	  Hasselt)	  
-‐	  Oost-‐en	  West	  Vlaanderen:	  data	  nog	  te	  bepalen	  	  
	  

	  
Kostprijs	  en	  inschrijven	  

	  
De	  kostprijs	  voor	  deze	  intervisiereeks	  bedraagt	  150	  euro	  (30	  euro/sessie),	  over	  te	  schrijven	  op	  de	  
CHi-‐rekening	  BE52	  7785	  9743	  7809	  met	  vermelding	  van	  ‘uw	  naam	  +	  IBV’.	  
Voorwaarde	  voor	  deelname:	  één	  maal	  de	  intervisiegroep	  ontvangen	  in	  uw	  ziekenhuis	  (voorzien	  van	  
voldoende	  groot	  vergaderlokaal	  +	  drank).	  



Voor	  meer	  informatie	  kan	  u	  terecht	  op	  CHi:	  015	  21	  81	  91	  of	  info@cedric-‐heleinstituut.be	  

Inschrijven	  kan	  op	  de	  evenementenpagina	  van	  CHiCom	  http://www.chicom.be/evenementen	   


