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De dienst Oncologie van ZNA Middelheim en het Institute for Professional Care
(IFPC) hebben een unieke samenwerking uitgewerkt. Het ‘Institute for
Professional Care’ is een opleidingsinstituut dat zorgt voor een kader en
professionele opleidingen voor gediplomeerde schoonheidsspecialisten die
zich willen specialiseren naar specifieke zorgprofielen, in eerste instantie
kankerpatiënten. De samenwerking met ZNA Middelheim is de eerste in de
provincie Antwerpen.
Kankerpatiënten staat vaak een lang en pijnlijk traject te wachten. Niet enkel
lichamelijk, maar ook psychologisch krijgen kankerpatiënten het vaak hard te
verduren. Chirurgische ingrepen met soms blijvende verminkingen of ongemakken,
bestralingen, chemotherapie met haarverlies gepaard, angst voor herval, … het zijn
maar enkele van de moeilijkheden die velen van hen moeten trotseren. Om het
psychologisch allemaal wat draaglijker te maken, wordt reeds geruime tijd aandacht
besteed aan schoonheidsverzorging bij kankerpatiënten. Dat kan en moet op een
professionele manier, zo vond IFPC en daarom startten zij een aangepaste opleiding
voor gediplomeerde schoonheidsverzorgers in het ziekenhuis zelf, daar waar ze beter
dan wie ook weten hoe met deze patiënten om te gaan. Zo vond IFPC de weg naar de
oncologie-afdeling van ZNA Middelheim.
Productkennis & communicatie
Katleen Vanderbeken, directeur IFPC, licht toe: “Tijdens de opleiding wordt er ingepikt
op basisverzorgingen en deze worden verder toegelicht om de juiste en goede
uitwerking te bekomen bij kankerpatiënten. Ook de nodige productkennis wordt hier
sterk bijgeschaafd. Wat mag? Wat mag niet? Uiteraard komt er een groot gedeelte
rond ‘communicatie’. Hoe ga je om met de patiënt: Wat zeg je? Wat zeg je niet? Wat
vraag je en wat niet?”
Dr. Dirk Schrijvers, diensthoofd Oncologie ZNA Middelheim: “We zij blij dat de ZNA
Oncologiekliniek een belangrijke rol mag spelen in dit project. Door dit initiatief te
ondersteunen bevorderen we de continuïteit van zorg en dragen we bij tot het welzijn
van onze patiënten met een gunstige invloed op de levenskwaliteit.”
Weerstand huid aangetast
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Eerder dit jaar startte het IFPC een gelijkaardige samenwerking met AZ Nikolaas uit
Sint-Niklaas. Schoonheidsspecialiste Ann Ostyn zag meteen de opleiding zitten.
“Gedurende 35 jaar kom ik als schoonheidsspecialiste meer en meer in contact met
kankerpatiënten. Er is schaamte, angst, onzekerheid en de mensen stellen zich enorm
veel vragen. Vaak hebben de patiënten een amputatie en/of reconstructie gehad,
chemo en bestralingen, er zijn littekens, de weerstand van de huid is aangetast en er
zijn neveneffecten. De kankerpatiënten komen graag naar een schoonheidsinstituut om
zich professioneel te laten verzorgen en ook omdat het daar rustig en discreet is. Om
deze mensen beter te kunnen helpen wou ik er meer over leren en bijstuderen. Zo ben
ik de opleiding aan het volgen bij het Institute For Professional Care. Deze opleiding is
zeer vakkundig en diepgaand. De cursus wordt gegeven door een medisch oncologisch
team. Tijdens de theorie, praktijk en stages komen alle aspecten aan bod. Zo heb ik
meer bagage om de kankerpatiënten beter te verzorgen en te steunen.”
Meer info:
Katleen Vanderbeken
IFPC directeur
Tel: 0473 51 63 58
katleen@institutefpc.eu

Bram van Dessel
ZNA Communicatie
Tel: 03 234 45 26
bram.vandessel@zna.be

ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen), de grootste gezondheidszorgorganisatie van
België, wil toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg bieden voor iedere patiënt.
De groep omvat drie algemene ziekenhuizen, zeven dagcentra, zes gespecialiseerde
ziekenhuizen en een woonzorgcentrum. ZNA stelt zo’n 6.000 mensen tewerk, waaronder
600 artsen, die dagelijks zo’n 5.000 patiënten verzorgen.
ZNA omvat:
3 algemene ziekenhuizen met een uitgebreid medisch aanbod in Noord, Centrum
en Zuid (ZNA Jan Palfijn, ZNA Stuivenberg/Sint-Erasmus en ZNA Middelheim)
7 dagcentra voor daghospitalisatie, raadplegingen en medisch-technische
onderzoeken (ZNA Hoge Beuken, ZNA Jan Palfijn, ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, ZNA
Middelheim, ZNA Sint-Elisabeth, ZNA Sint-Erasmus en ZNA Stuivenberg)
6 gespecialiseerde ziekenhuizen met een zorgaanbod afgestemd op specifieke patiëntengroepen
als bejaarden, kinderen en psychiatrische patiënten (ZNA Hoge Beuken, ZNA Joostens, ZNA
Koningin Paola Kinderziekenhuis, ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg, ZNA Sint-Elisabeth,
ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)
1 woonzorgcentrum voor patiënten met dementie (ZNA Joostens).
______________________________________________________________________________
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