
 
 
 

 

 
WORKSHOP 1:  
KANKER IN HET GEZIN:  ‘Als een steen in het water’ 
 

 

Workshopleider:  

Anja Onna  

Ingeborg Douwes Centrum, Amsterdam 
 
 

Inhoud: Ongeveer 24% volwassen kankerpatiënten hebben schoolgaande kinderen. Wanneer kanker bij 

één van de ouders wordt geconstateerd, heeft dit een impact op het gehele gezin. Hoewel er steeds 

meer curatieve medische behandelingen zijn, blijft men door de diagnose kanker geconfronteerd met de 

kwetsbaarheid van het bestaan. De gedachte dat je dood kan gaan, brengt moeilijke gevoelens en 

onzekerheid met zich mee. Daarnaast is de medische behandeling vaak langdurig, intensief en 

ingrijpend. Ouders kunnen hierdoor niet de ouderrol vervullen zoals ze dat gewend zijn te doen. De 

verandering die de ziekte met zich meebrengt vraagt aanpassing van het hele gezin. Ouders vragen zich 

af hoe ze hun kind(eren) zo goed mogelijk kunnen ondersteunen, begeleiden en waar mogelijk 

beschermen. In deze workshop zal aandacht worden besteed aan de impact van kanker op het gezin en 

thema’s zoals communicatie, omgaan met emoties en opvoeding, afgezet tegen de cognitieve emotionele 

ontwikkeling van het kind.  

 

Leerdoelen: Leren over de impact van kanker op een gezin; inzicht in hoe je ouders kan adviseren en 

ondersteunen.  

 

Doelgroep: Psychologen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen.  

 

Werkvorm: Een presentatie en het bespreken van casuïstiek.  

  



 
 
 

 

 
WORKSHOP 2:  
VERBORGEN LAGEN VAN BETEKENIS EN DE KRACHT VAN 
SYMBOLEN: ‘Luisteren naar wat verborgen is’ 
 
 

 

Workshopleider:  

Karin Rutgers - van Wijlen  

Toon Hermans Huis Amersfoort en Centrum Amarant 
 
 

Inhoud: Bij ingrijpende gebeurtenissen zoals de confrontatie met kanker zoeken mensen naar 

betekenis. ‘Waarom overkomt mij dit?’ of ‘Als dit zomaar kan gebeuren, wat heeft mijn leven dan nog te 

betekenen?’ zijn vragen waarbij je niet kunt volstaan met uitsluitend rationele antwoorden.  

Hoe ga je als niet-geestelijk- verzorger over deze vragen met je cliënten in gesprek en wanneer verwijs 

je door? Luisteren is een vaardigheid die we al lang menen te hebben, als goed geschoolde professional. 

Maar kunnen we dat wel, luisteren naar wat iemand beweegt, zonder vooropgezet hulpverleningsdoel? 

Dat luisteren naar wat verborgen is, dikwijls ook voor de cliënt zelf, vraagt soms dat we een deel van 

onze professionele vaardigheden afleren en weer luisteren met open geest. In deze workshop gaan we 

praktisch aan de slag met luisteren naar wat verborgen is. We gaan onze gevoeligheid voor wat er nu 

speelt in het dagelijks leven van onze cliënten verder ontwikkelen en verdiepen. We tasten daarbij af hoe 

dichtbij we mogen komen, wat we mogen aanraken, en wat niet. We verkennen de betekenis en kracht 

van symbolen. Mensen kleden hun zinervaringen of vragen vaak in symbolische taal. Symbolen bieden 

ruimte voor het benoembare en voor het niet-benoembare.  

 

Leerdoel: Het herkennen van de verborgen lagen van betekenis in het alledaagse; gevoelig worden voor 

de symbolische betekenissen in iemands verhaal; luisteren naar wat verborgen is; leren wanneer 

doorverwezen moet worden naar geestelijk verzorgers en anderen. 

 

Doelgroep: Psychologen, maatschappelijk werkers en professionele psycho-oncologische therapeuten. 

 

Werkvorm / opzet: Een combinatie van theorie en ervaringsgerichte werkvormen vanuit de praktijk 

van alledag. We raadplegen o.a. de richtlijn ‘Spiritualiteit in de palliatieve zorg’ die momenteel wordt 

herzien. 

  



 
 
 

 

 
WORKSHOP 3:  
KANKER EN NAASTEN: 'Vergeet ons niet te lezen' 
 

 

Workshopleider:  

Mies van Eenbergen1, Nicole Ezendam1, Saskia van Vliet2   
1IKNL, Utrecht 
2 inloophuis De Eik, Eindhoven 
 
 

Inhoud: Uit IPSO-bezoekcijfers (Instellingen PsychoSociale Oncologie) blijkt dat ongeveer 30-50% van 

hun bezoekers, naasten zijn. Naasten praten en schrijven over wat zij meemaken: dit noemen we ‘user 

generated content’. Denk hierbij aan posts van naasten die op internet bloggen of gesprekken van 

naasten in groepsverband. Deze min of meer ‘spontane’ content kun je analyseren en geeft inzicht in 

waar naasten mee worstelen. Uit de literatuur blijkt dat onderzoek onder naasten schaars is en meestal 

vragenlijst onderzoek en interviews betreft. Content-analyse gebeurt nog relatief weinig. 

Vragenlijstonderzoek kan inzicht geven in de omvang van de problematiek; hebben alle naasten hier 

mee te maken of maar een kleine selectie? Tijdens deze workshop zullen we beide onderzoeksmethoden 

bespreken. Eerst zullen de deelnemers een aantal blog-posts van naasten analyseren en de resultaten 

met elkaar bespreken. Vervolgens laten we onze resultaten van content analyses en 

vragenlijstonderzoek zien. Daarna willen we aan de hand van een aantal onderwerpen in gesprek gaan 

met de zaal (o.a. het delen van zorgen met anderen uit eigen netwerk, aandacht voor positieve emoties 

en gezamenlijke draagkracht van patiënt en naaste, prognostische informatie en omgaan met 

onzekerheid), waarna de gespreksresultaten aangevuld zullen worden met bevindingen uit onderzoek en 

ervaringen uit de praktijk van een inloophuis.  

 

Leerdoel(en): Kennis over onderzoek doen bij naasten (content analyse vs. vragenlijstonderzoek); 

vaardigheden oefenen met content analyse van blogs; vergroten van inzicht in problematiek van naasten 

vanuit onderzoek; praktijk en praktische doorvertaling van inzichten naar eigen onderzoek en praktijk  

 

Doelgroep: Zorgverleners die met naasten (willen) werken en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in 

onderzoek naar naasten.  

 

(didactisch) werkvorm / opzet: Kennisoverdracht van onderzoeksmethoden die ook in de praktijk 

toegepast kunnen worden om aanbod voor naasten te verbeteren en vaardigheidstraining van het 

analyseren van content (op basis van aanwezige blogs en codeboek). Discussie over aantal problemen 

van naasten die zowel relevant bleken uit onderzoeksresultaten en uit ervaringen in de praktijk.  

  



 
 
 

 

 
WORKSHOP 4:  
ONCOLOGISCHE ZORG: EN DAN OOK NOG AANDACHT VOOR SEKS? 
 

 

Workshopleider:  

Woet Gianotten 

 
 

Inhoud: Bij een aanzienlijk percentage van de patiënten met kanker hebben de ziekte en de 

behandeling een negatief effect op intimiteit en seksualiteit. Bij een deel van de patiënten en bij een deel 

van de partners heeft dat geen grote gevolgen. Bij anderen echter leidt dat tot grote verstoring van de 

kwaliteit van leven en van de relatie. Mensen verschillen in de mate waarin seksualiteit belangrijk is, en 

ook in de mate van seksuele adaptatie. Het is daarbij lastig dat je dat niet aan de mensen kunt zien. Het 

is daarnaast lastig dat patiënt en partner er bijna nooit zelf over beginnen als het seksuele leven 

verstoord raakt. Zij zouden graag willen dat de professional dat thema aankaart.  

 

Leerdoel: Leren over de voordelen van communiceren over seks met patiënten en partners; leren 

wanneer en hoe dit thema aangekaart kan worden. 

Doelgroep: Psychologen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen. 

 

Werkvorm/ opzet: Na een korte introductie over het ‘waarom?’ en ‘hoe?’ gaan de cursisten aan de slag 

met ‘seksuologisch speeddaten’. Bij deze vorm van rollenspel oefenen groepjes van twee cursisten met 

het bespreken van seksualiteit / intimiteit zoals dat relevant is binnen de context van kanker en 

behandeling. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


