Wat kan’kermee?!
Existentiële groepstherapie voor mensen met kanker
Wanneer kanker in iemands leven komt, zijn er naast lichamelijk leed ook ervaringen van verlies
van houvast, eenzaamheid, angst voor de toekomst en zoeken naar betekenis.
Op het moment dat het levensbedreigende karakter van de ziekte minder centraal staat,
worstelen mensen vaak meer met vragen rond zin en betekenis, zoals de vraag welke richting ze
met hun leven uit willen en de confrontatie met de eindigheid.
In de existentiële groepstherapie worden groepsleden ondersteund in het omgaan met wat er op
hen afkomt wanneer men oog in oog staat met deze ingrijpende ervaring. Daarnaast biedt de
groep een veilige ruimte met lotgenoten, waarin men zich bewust kan worden van wat reeds
betekenisvol is geweest. Groepsleden worden tevens uitgenodigd om op zoek te gaan naar
nieuwe betekenis in hun huidig en toekomstig leven.

“Ik ben me bewuster geworden van het feit
dat ik doodga. Als ik nog dingen wil doen,
moet ik die aanpakken. Tegelijk helpt het
mij om de dingen die voor mij belangrijk
zijn, zoals het contact met mijn
kleinkinderen, te onderhouden en te
stimuleren. Vroeger was dit meer abstract,
nu is het concretere geworden.”

“Ik werd zo moe door altijd krachtig
proberen te zijn, dat ik het zou
opgegeven hebben. Door het sneller
aan te geven, komt er nu meer steun
uit mijn omgeving, en kan ik mijn
innerlijke kracht terugvinden.”

“Ik heb meer rust gevonden. Ik weet
nu dat het niet abnormaal is, dat
anderen er ook mee bezig zijn en soms
donkere gedachten hebben. Ik heb
leren aanvaarden dat het erbij hoort,
het idee dat het fataal gaat aflopen.”

“Ik heb ook iets opengetrokken. Ik
ben naar meer gaan kijken van
mezelf, dan enkel de laatste
jaren. Ik heb ontdekt dat er ook
stukken zijn waar ik fier op ben,
naast de stukken waarover ik niet
tevreden ben.”
“Het voelt nu anders, doordat ik aan den
lijve heb ervaren dat anderen ook
moeilijke ervaringen hebben. In het
ziekenhuis heb ik ook wel mensen
ontmoet die ziek waren, maar ik had dan
geen zicht op hoe zij ermee omgingen.”

De sessies vinden plaats in UZ Leuven, campus Gasthuisberg.
Het gaat om een reeks van acht sessies van twee uur, met een
vaste groep van maximum tien deelnemers. De groep gaat door
op donderdag, van 9.30u tot 11.45u. Deelname aan de groep is
gratis. Gelieve tijdig aan te melden, zodat er voldoende tijd is
om vooraf een intake te plannen.

•

Do 19/11, 26/11, 3/12, 10/12, 17/12 in 2020; 7/1, 14/1 en
21/1 in 2021 (online!)
Do 4/2, 11/2,, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3 en 1/4 in 2021

•

Do 22/4, 29/4, 6/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6

•

Contact
Sofie Verdegem
016/ 37 95 30
sofie.verdegem@kuleuven.be

Wat kan’kermee?!
Existentiële groepstherapie voor mensen met kanker
UZ Leuven, campus Gasthuisberg.
Donderdag van 9.30u tot 11.45u
In deze groepstherapeutische sessies gaan we tijdens 8 wekelijkse ontmoetingen samen op
zoek naar wat jouw leven betekenis geeft en hoe je kanker een plaats kan geven in je
levensverhaal . Iedereen krijgt de ruimte om op zijn manier te ervaren en uit te drukken wat
hierin van belang is.

•

19/11, 26/11, 3/12, 10/12, 17/12 in 2020; 7/1, 14/1 en 21/1 in 2021 (online!)
4/2, 11/2,, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3 en 1/4 in 2021

•

22/4, 29/4, 6/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6

•

Graag tijdig een seintje bij interesse, zodat een intake kan worden gepland.
Contact: sofie.verdegem@kuleuven.be
Info: www.uzleuven.be/lki/infosessies

