
 

 

NIEUW OP CHICOM SEPTEMBER 2015
 
CHI OPLEIDINGEN

Voor oncopsychologen

"Existentiële psychotherapie, kennismaking en integratie binnen de psycho-oncologie", 3-daagse
module op 14 september, 28 september en 19 oktober '15 in Mechelen olv Angelique Verzelen
(psychologe CHi en The Human Link) en Michel Schynkel (onco-psycholoog AZ Nikolaas).

Meer info

Voor alle oncoprofessionelen

Opleiding Medische Aspecten van de Oncologie: voor niet-medisch geschoolden en verpleegkundigen
(zonder beroepstitiel oncologie), start op vrijdag 11 september '15, 4 halve dagen van 9u30 - 12u30 in
Mechelen olv Dr Schrijvers (medisch oncoloog ZNA Middelheim), Dr Meijnders (radiotherapeut (UZA en
ZNA Middelheim), Prof Schots (hematoloog UZ Brussel)

Meer info

Opleiding train-the-trainer: opleiding geven aan mijn collega's - fijne uitdaging of lastige opdracht?
voor professionelen in oncologie die verwacht worden opleiding of intervisie te geven aan hun collega's,
start op donderdag 12 november '15, 4 dagen van 9u30 - 16u30 in Brugge olv Walter Rombouts
(psycholoog UZ Leuven & zelfstandig trainer in bureau voor opleiding en vorming Perspectief)

Meer info

Voor zorgverleners in de thuiszorg

Het CHi ontwikkelt een aanbod op maat voor de hulpverlener in de thuiszorg (sociaal werkers,
verzorgenden, thuisverpleegkundigen, huisartsen, huishoudhulpen,……). Het CHi wil vanuit expertise
de thuiszorgteams versterken in hun zorg voor de patiënt en zijn naasten.

Meer info

Voor verpleegkundigen en paramedici

Het CHi organiseert jaarlijks communicatie-opleidingen in kader van het Kankerplan.

Kernmodule voor verpleegkundigen en paramedici, werkzaam in oncologie, die een brede
opleidingsreeks rond communicatie met de oncologische patiënt willen volgentheorie en praktische
toepassingen rond:

- ziektebeleving van de patiënt
- coping van de patiënt
- interactie/communicatie tussen patiënt en zorgverlener
- casuïstiek en rollenspelen
- zelfzorg

We organiseren een kernmodule:
in Brugge op 25/02/2016, 10/03/2016, 24/03/2016, 14/04/2016 en 28/04/2016 – telkens van 09:30 tot
16:30

Meer info

in Antwerpen op 15/01/2016, 29/01/2016, 26/02/2016, 04/03/2016 en 11/03/2016 – telkens van 09:30
tot 16:30 olv Jasmine Andries (psychologe ZNA Hoge Beuken) en Karen Ceunen (psychologe RZ
Tienen)

Meer info

en in Hasselt op 02/02/2016, 18/02/2016, 03/03/2016, 17/03/2016 en 24/03/2016 – telkens van 09:30
tot 16:30 olv Walter Rombouts (psycholoog UZ Leuven) en Kristel Mulders (seksuologe/sociaal werker
UZ Leuven)
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Meer opleidingen

Meer evenementen

Meer info

Verdiepingsmodules voor verpleegkundigen en paramedici, werkzaam in oncologie die eerder een
CHi-opleiding “communicatie in de oncologie” gevolgd hebben en nood hebben aan vervolg of
verdieping alsook voor verpleegkundigen en paramedici met een ruime achtergrond in de oncologie, die
zich wensen bij te scholen in één van beide specifieke thema’s

Theoretische kaders, intervisie, casuïstiek, rollenspelen rond:

Module Afstand en nabijheid in communicatie:
- stressbeheersing van de hulpverlener
- zelfzorg
- omgaan met weerstand
- omgaan met existentiële vragen
- assertief communiceren, ….

In Antwerpen, data worden ingepland. 

Module Systeemgericht communiceren:
- communicatie met partner 
- communicatie met kinderen
- communicatie met andere familieleden
- seksualiteit,…

In Brugge op 29/01/2016, 19/02/2016, 04/03/2016, 11/03/2016 en  15/04/2016 – telkens van 09:30 tot
16:30 olv Bieke Maes (psychologe ZNA Jan Palfijn) en Kristel Mulders seksuologe/sociaal werker, UZ
Leuven)

Meer info

Voor artsen

Data en locatie van de communicatietraining voor artsen worden momenteel gepland. 

 
EVENEMENTEN

Eerste studiedag Doctors4Doctors: Arts zijn: job of roeping? Hoe blijf ik als arts bevlogen

Op donderdag 10 september organiseert Doctors4Doctors de eerste studiedag rond het thema: Arts
zijn: job of roeping. Hoe blijf ik als arts bevlogen. De studiedag gaat door in Antwerpen.

Meer info

Symposium 12 september 2015: 'Ouderen met kanker: oncogeriatrische zorg in België'

Op zaterdag 12 september vindt in UZ Leuven een voormiddagsymposium plaats omtrent de
oncogeriatrische zorg in België. Dit wordt georganiseerd door het wetenschappelijk comité van Actie 24
van het Kankerplan – optimale aanpak van de oncogeriatrische patiënt (aangesteld door de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, in 2012).

Meer info

Palm Opleiding (Permanente Vorming in Palliatieve Zorg voor Medici en Masters)

PALM, de opleiding in palliatieve zorg, is een must voor artsen die zich tot doel stellen om empathisch
met hun patiënten om te gaan. Ook is de vormingscyclus beschikbaar voor andere professionelen met
een masteropleiding (of gelijkgestelde vorming), die hun vaardigheden en competenties terzake willen
bijstellen.

Meer info

 
“DERDE CONGRES IN DE PSYCHOSOCIALE ONCOLOGIE”

Het CHi organiseert het "Derde congres in de psychosociale oncologie" op dinsdag 1 december
'15.
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Meer nieuws

Lees meer

We hebben het genoegen om als keynote spreker Prof. Maggie Watson te mogen ontvangen rond het
thema: The Impact of Parental Cancer on Dependent Children.

Als nationale expert heten we Prof. Peter Adriaenssens hartelijk welkom om te spreken over  de
impact van een zieke ouder op de ontwikkeling van adolescenten. 

We zijn verheugd om Cindy Verhulst te mogen verwelkomen om haar praktijkvoorbeeld rond
“Groepsinterventies bij kinderen van (groot)ouders met een oncologische aandoening” toe te
lichten.

We nodigen iedereen in de psychosociale oncologie, die met onderzoek bezig is, uit om mee te werken
aan de congresdag. We willen zorgverleners en onderzoekers motiveren een abstract in te dienen. 

Hierdoor kan u in aanmerking komen voor een posterpresentatie of mondelinge presentatie op het
event. We voorzien eveneens een mooie prijs voor 'beste onderzoek in de psychosociale oncologie'. 

Het indienen van abstracts kan via volgende link:

www.chicom.be/form/formulier-abstract

De deadline ligt vast op 30 september ’15.

Meer info over het programma en inschrijven kan via deze link.

 
OPROEP

Hervorming ziekenhuisfinanciering: Maggie De Block vraagt de sector om thema’s voor
pilootprojecten

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid lanceert een oproep om thema’s in te
dienen voor pilootprojecten in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en van het
ziekenhuislandschap. Minister De Block: “We willen zoveel mogelijk ideeën van het terrein verzamelen
voor we met concrete projecten starten.” De thema’s voor de pilootprojecten moeten beantwoorden aan
bepaalde kenmerken en hebben als adagium de centrale positie van de patiënt.

Meer info

Projectoproep 2015 Pink Ribbon

Het Pink Ribbon Fonds wil de strijd aangaan tegen borstkanker door de levenskwaliteit te verbeteren
van de patiënten, meer bepaald na de behandelingen: gevolgen van de behandeling, impact van de
neveneffecten, hoe kunnen deze verholpen worden om een optimale levenskwaliteit te behouden. Dit
jaar wil het Fonds een project ondersteunen dat de levenskwaliteit na chirurgie wil verbeteren.

Meer info

 
INFOTHEEK
Tijdschrift Psycho-Oncologie - editie juli-aug '15

augustus

Psychosocial telephone interventions for patients with cancer and survivors: a systematic review (Sonia
Okuyama, Whitney Jones, Christine Ricklefs and Zung Vu Tran)

Post-traumatic growth in survivors of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (Mijin Jeon, Il
Young Yoo, Sue Kim and Jehwan Lee)

juli

Population-, intervention- and methodology-related characteristics of clinical trials impact exercise
efficacy during adjuvant therapy for breast cancer: a meta-regression analysis (Marion Carayol, Cyrille
Delpierre, Paquito Bernard and Grégory Ninot)

A randomised controlled trial of a couples-based sexuality intervention for men with localised prostate
cancer and their female partners (Suzanne K. Chambers, Stefano Occhipinti, Leslie Schover, Lisa
Nielsen, Leah Zajdlewicz, Samantha Clutton, Kim Halford, Robert A. Gardiner and Jeff Dunn)
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Meer lezen in de infotheek

Contact

 
VRAGEN OF INFORMATIE OVER CHI

Heeft u interessante informatie, uit het veld van de psychosociale oncologie (onderzoek, boeken,
vacatures, symposia, folders, presentatiesenz.), welke u wenst te delen op CHicom of  wil verspreiden
via de nieuwsbrief? Dan kan u steeds contact opnemen met ons. U kan nu ook zelf informatie
toevoegen aan de infotheek via CHicom.
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