Nieuwsbrief Kennisnetwerk Vaktherapie en Oncologie
Even voorstellen:
Het kennisnetwerk bestaat uit de volgende leden:
Yvonne Peschier, Kunstzinnig Vaktherapeut Beeldend BAT
Dagmar Linz, Vaktherapeut Beeldend MA-Th
Anneke Naaijkens-Doek, voorzitter, Vaktherapeut Muziek Bsc
Karina Heemskerk, Vaktherapeut Dans MDaT
Sylka Uhlig, Vaktherapeut Muziek MA-Th, promovenda en docent muziektherapie
Rink Wiegman, Vaktherapeut Beeldend Bsc in opleiding
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2017.

Wij wensen u heel goede feestdagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar!
Ook in 2018 gaan wij door met het op de kaart zetten van vaktherapie in het oncologisch werkveld.
Dat doen wij graag samen, helpt u ons daarbij?
Verwijsgids kanker
Na de nieuwsbrief die we verstuurden over de voorwaarden voor vaktherapeuten om opgenomen te
worden / blijven op www.verwijsgidskanker.nl, hebben we hierover een aantal vragen gekregen,
waarop we in gesprek zijn gegaan met het IKNL. We willen jullie graag informeren, als we meer
duidelijkheid kunnen bieden over de uitkomsten hiervan. Als de voorwaarden duidelijk zijn,
communiceren we dit naar de vaktherapeuten. Tot die tijd verandert er nog niets.
Cd-presentatie ‘Warme klanken voor winterse dagen’
Een bijzonder moment in de huiskamer voor Welzijn & Ontspanning in het Erasmus MC Kanker
Instituut: Muziektherapeute Marcella van der Heijde presenteerde daar haar wintercd ‘Klanken vol
warmte en licht, muziek voor winterse dagen’.
Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de
dochter van een patiënte die ooit Marcella op dit
idee bracht. De patiënte heeft in haar
behandeltraject veelvuldig gebruik gemaakt van
de muziektherapie. Marcella heeft zelfs het
moment van de stamceltransplantie muzikaal
mogen begeleiden.
De cd is een geschenk voor patiënten die meedoen met de muziektherapie. De eerste reacties zijn
hartverwarmend.
Scholingsdag werkveldgroep kunstzinnige therapie en oncologie
De eerste scholingsdag van de werkveldgroep kunstzinnige therapie en oncologie smaakt naar meer!
Wat een rijkdom aan kennis en ervaring hebben we met elkaar en wat mooi dat we dit op deze
scholingsdag met elkaar kunnen delen.
Presentaties over 'kanker in het gezin' en 'kunstzinnige therapie in het hospice', een uitwisseling over
welke oefeningen je juist wel en juist niet aanbiedt in de verschillende fases in het ziekte- en
behandelproces en workshops muziek en beeldend waarin het ervaren voorop stond.

De werkveldgroep kunstzinnige therapie en oncologie bestaat momenteel uit 18 leden. De
werkveldgroep is aangesloten bij het kennisnetwerk
vaktherapie en oncologie. Samen met de andere
werkveldgroepen binnen het kennisnetwerk zetten we
vaktherapie in het oncologisch werkveld op de kaart. Ben
je vaktherapeut en werk je ook in het oncologisch
werkveld, sluit je aan!
De volgende scholingsdag is op zaterdag 17 maart, we
kijken er naar uit!
Yvonne Peschier, werkveldgroep kunstzinnige therapie (NVKT) en oncologie
Scholingsmiddag werkveldgroep muziektherapie en oncologie
Op 10 november vond de 2e scholingsmiddag van de werkveldgroep
muziektherapie en oncologie plaats. Deze keer waren ook onze
collega's uit het UZ Leuven aangesloten. Zij werken daar op de
kinderoncologie afdeling. We hebben het eerste deel uitgewisseld
over de positie van muziektherapie in de oncologie in Nederland en
België en welke ontwikkelingen er op verschillende werkplekken zijn.
Daarna heeft Anneke Naaijkens-Doek een workshop gegeven over
hoe ze stemexpressie toepast bij het Zingen voor je leven koor in
Tilburg. Het koor is een onderdeel van het korennetwerk van Kanker
in Beeld en de leden hebben allemaal direct of indirect te maken
gehad met kanker. Na met zijn allen ervaren te hebben op welke
manieren je stem en tekst in kunt zetten met deze doelgroep gaf
Liesbeth van den Essen-Cox een workshop over de behoeften van
mantelzorgers die zij in de praktijk als POH tegenkomt. De volgende
studiemiddag is gepland op 2 maart en het onderwerp wordt dan
'inzet van instrumentarium; waar werkt je graag mee en hoe zet je dit
instrument in'. We hopen dat er dan ook collega's uit Duitsland aan
zullen sluiten, zodat we uit verschillende hoeken onze ervaringen
kunnen delen.
Anneke Naaijkens-Doek, werkveldgroep muziektherapie (NVvMT) en oncologie
Proefsessies oncologiedagen voor verpleegkundigen
De oncologiedagen van afgelopen november hadden het thema ‘kunst en kunde’; een mooie reden
om de deelnemers te laten proeven van vaktherapie. Samen met Susan Jedeloo (docent HBO-V)
begeleidden we de deelnemers via casussen bij de
creatieve opdrachten. Er was veel animo bij onze
stand, zowel voor de miniworkshops als voor de
theorie. We hopen dat het enthousiasme van de
verpleegkundigen ook doorwerkt in de dagelijkse
praktijk en we met ons prachtige vak nog meer
patiënten kunnen bereiken.
Yvonne Peschier

Kunstzinnige workshops voor HBO-V-studenten om zicht te krijgen op het thema ‘zelfzorg’
Dit najaar was alweer de 3e keer dat ik als gastdocent mijn creatieve bijdrage mocht leveren op de
Hogeschool Rotterdam bij de minor oncologie voor het vak ‘zelfzorg’. Voor veel studenten was het
lang geleden dat ze met klei of pastelkrijt gewerkt hadden en velen moesten ook wel even uit hun
comfortzone stappen. De opdrachten gaven veel inzicht op het gebied van zelfzorg en het waren
direct ook kennismakingsmomenten met vaktherapie in de oncologie.
Yvonne Peschier
Keuzevak ‘Kunst als medicijn’
De samenwerking op de Hogeschool Rotterdam heeft inmiddels ook geleid tot een nieuw keuzevak:
‘Kunst als medicijn?!’Alle studenten uit het 1e en 2e jaar kunnen zich inschrijven voor dit vak en zo
kennismaken met vaktherapie. Het vak bestaat uit ervaringscolleges van gastdocenten (beeldende
therapie, muziektherapie en danstherapie), snuffelstages bij een vaktherapeut en een creatieve
presentatie. Het mooie van dit keuzevak is dat veel toekomstig verwijzers (studenten verpleegkunde,
ergotherapie, fysiotherapie, logopedie etc) kennis kunnen maken met vaktherapie. Inmiddels lopen de
snuffelstages en heeft een aantal studenten een kijkje kunnen nemen bij de vaktherapie in de
oncologie.
Belangrijke data en social media
4 februari is het wereldkankerdag. Werk je mee aan een actie/ evenement, geef het dan aan ons door!
We delen het graag op onze social media. Maart is het darmkankermaand, mocht je een
nieuwsbericht hebben wat passend is bij dit maandthema, deel het met ons en wij delen het verder!
Je mag je nieuwsitem mailen naar oncologie@vaktherapie.nl . Dan plannen wij het in en delen wij het
weer via onze facebookpagina. Als je zelf een bericht plaatst wat #vaktherapie #oncologie gerelateerd
is, tag ons dan (@vaktherapieoncologie), alvast bedankt!

