CREATIEVE

GROEPSATELIERS

HERSTEL NA KANKERBEHANDELING
Wanneer men geconfronteerd wordt met borstkanker komen
alle zekerheden onder druk te staan. Daarnaast brengt de ziekte
heftige emoties teweeg.  
In het OLV ziekenhuis kan u reeds beroep doen op het Oncologisch
Psychosociaal Support Team (OPST). Hierbij wordt begeleiding
aangeboden aan de hand van persoonlijke gesprekken.  
Creativiteit kan echter een waardevolle aanvulling zijn in het
omgaan met de gevolgen van de diagnose en behandeling. Op
een creatieve wijze uitdrukking geven aan de emoties kan een
helend effect hebben op de impact van kanker.

INHOUD ATELIERDAGEN
VZW De Batterie en medewerkers van het OPST
team zullen samen instaan voor de begeleiding
van de atelierdagen.
In elke cultuur worden lichaamsdelen geassocieerd met diverse betekenissen, krachten en symbolische beelden. Via de citaten uit ‘Het boek
der symbolen’ wordt er bij iedere groepssessie
stil gestaan bij de symboliek en betekenis van
een vooraf bepaald lichaamsdeel in verschillende
culturen. Hierbij worden verschillende grafische en
textiele technieken aangereikt.
Het resultaat van de 10 atelierdagen wordt
samengebracht in één gezamenlijk kunstwerk. Dit
zal tentoongesteld worden in het OLV ziekenhuis.
DE BATTERIE
De Batterie is een kunsteducatieve organisatie
gericht op het beleven en aanvoelen van kunst.

AANMELDEN
Patiënten die interesse hebben, kunnen zich, na
overleg met de behandelende arts, aanmelden
bij de borstverpleegkundigen.
Sarah Palsterman 053 72 49 66
verpleegkundig specialist
Ann Biebaut 053 72 40 18
sociaal verpleegkundige
PROJECTTEAM CREATIEVE GROEPSSESSIES
Dr. Roelstraete · medisch coördinator borstkliniek
Tiny Van Keymeulen · teamverantwoordelijke OPST
Sarah Palsterman · verpleegkundig specialist
Ann Biebaut · sociaal verpleegkundige
Laura Van de Sype · klinisch psycholoog

VOORBEREIDING
Tijdens een verkennend gesprek met de klinisch psycholoog
wordt er gepeild naar de verwachtingen en motivatie omtrent de
creatieve groepssessies.
PRAKTISCH
Voor wie mensen geconfronteerd met borstkanker na afronding
chemotherapie en maximaal 1,5 jaar na einde behandeling
Duur telkens van 13u30 tot 16u00
Inschrijven verplicht · gratis
053 72 49 66 of sarah.palsterman@olvz-aalst.be
		

Oncologisch Psychosociaal
Support Team

PROGRAMMA
2 maart 2018
9 maart 2018
16 maart 2018
23 maart 2018
30 maart 2018
20 april 2018
27 april 2018
4 mei 2018
18 mei 2018
25 mei 2018
Duur 13u30  – 16u00
Afspraak 13u15 · onthaal
noteer alvast 19 juni 2018
OFFICIELE HULDIGING

