
	
	
	

	

Programma Masterclass Psychosociale Zorg 
 
 
10.00 - 10.30   Ontvangst deelnemers 
 
10:30 - 11:00 Opening & inleiding 
 Toelichting op roulatiesysteem workshops (je volgt alle workshops in 

kleinere groepen)  
Kopje koffie/thee en verplaatsing naar de workshopruimte 
 

11.00 – 12:30  Workshop ronde 1 
 
12.30 – 13.15   Lunch 
 
13.15 – 14.45  Workshop ronde 2 
 
14.45 – 15.00   Pauze 

Kopje koffie/thee en verplaatsing naar de workshopruimte 
 

15.00 - 16.30  Workshop ronde 3 
 
 
Overzicht van de 3 workshops vind je op de volgende pagina. 



	
	
	

	

Overzicht workshops 
 
 
Workshop A:  In gesprek over seksualiteit 
 
In deze workshop oefen je op speelse en veilige wijze om je meer thuis te gaan voelen in het 
gesprek met je patiënt (en eventueel ook de partner) rond seksualiteit en intimiteit. Wat is 
voor jou de goede manier om een seksuele anamnese af te nemen? Hoe informeer je over 
de seksuele gevolgen van de behandeling? In groepjes van steeds twee deelnemers oefen je, 
geef je feedback, en leer je bevragen, informeren en voorlichten. 
Door Woet Gianotten, arts-psychotherapeut en zelfstandig consulent oncoseksuologie 
 
 
Workshop B: Terugkeer naar werk 
 
Deze workshop geeft je zicht op positieve en negatieve voorspellers voor terugkeer naar 
werk. Tevens onderzoek je aan de hand van casuïstiek welke adviezen jij op welke 
momenten kunt geven aan patiënten, die in verschillende settings (loondienst/eigen 
ondernemer) hun werk weer opbouwen. Je ontvangt hierbij praktische gesprekstips.  
Door Ragna van Hummel, directeur re-turn werkkracht bij kanker  
 
 
Workshop C: Survivorship care planning; een belangrijke rol voor voeding en bewegen! 
 
In deze workshop ontvang je de laatste wetenschappelijke inzichten over bewegen voor, 
tijdens en na een behandeling voor kanker en het inzetten van voedingsadvies voor het 
verbeteren van de voedingstoestand van de patiënt. Je doorloopt samen casuïstiek en 
bespreekt samen de fitheid van patiënten, screeningstools en mogelijkheden om aandacht 
te besteden aan bewegen in combinatie met voeding. Je ontvangt en deelt samen praktische 
beweeg- en voedingsadviezen. En je krijgt inzicht in de verschillende verwijsmogelijkheden.  
Door Duncan Leistra MSc, oncologiefysiotherapeut, Nij Smellinghe, ziekenhuis Drachten.  
 
 
  
 


