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1 WAT? 
 

Het ‘Institute for Professional Care’ is een opleidingsinstituut dat zorgt voor een kader en 

professionele opleidingen voor gediplomeerde dienstverleners, actief in de sector van innerlijke en 

uiterlijke schoonheid en verzorging, die zich willen specialiseren naar specifieke zorgprofielen. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

http://www.institutefpc.eu/about/
http://www.institutefpc.eu/about/
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2 WIE? 
 

Het ‘Institute for Professional Care’ werd opgericht in januari 2015. 

 

Van links naar rechts: Paul Verdonck, Katleen Vanderbeken, Christel Goris, Eric McGuire 

De intiële opstarters en trekkers van de organisatie zijn Katleen Vanderbeken en Paul Verdonck.   Ze 

legden hun kennis, ambities en kwaliteiten samen om deze noodzakelijke kennis op een kwalitatieve 

manier in de markt te zetten. 

Katleen Vanderbeken : Gedelegeerd bestuurder en founder 

Katleen heeft een technische achtergrond met een Master in elektronica/computerwetenschappen 

en een Master in Business Administration.   Parallel aan een 20-jarige bedrijfsloopbaan in de IT-

sector, en door haar interesse in alles rond schoonheid en zorg, heeft ze ook het diploma van 

schoonheidsspecialiste behaald aan Syntra, het diploma van Wellnessconsulent ouderenzorg aan 

Vives en doorliep een stageperiode in een WZC waar verwenzorg werd aangeboden. 

Het is tijdens deze stageperiode dat ze zag hoe ‘verwenzorg’ een andere dimensie kreeg waarbij 

zwaar zorgbehoevende personen een heuse gelaatsverzorging, een hammam-ritueel, een soft-pack, 

een lichaamsmassage,… kregen met een één op één contact met de dienstverlener.   Personen die ’s 

morgens aankwamen voor een dagje ‘kuren’ stapten echt als ‘herboren’ terug buiten.   Niet alleen 

door de fysieke behandelingen zelf maar ook door het sociale contact, kregen bezoekers een 

ongelofelijke boost. 

Daar ontstond ook haar missie om ‘meer’ van deze initiatieven te stimuleren.  Deze VZW is de basis 

om deze missie om te zetten in praktijk en daarom niet onmiddellijk met heuse wellnesscentra maar 

met de professionele dienstverlener op de hoek, die bereikbaar is en met wie een vertrouwensband 

kan worden opgebouwd.   De VZW wordt gestart met de focus op personen getroffen door kanker en 

wordt daarna uitgebreid met andere zorg-doelgroepen. 

———————————————– 

 

 

http://www.institutefpc.eu/wp-content/uploads/2015/01/oprichters1.jpg
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Paul Verdonck : Voorzitter 

Paul Verdonck studeerde Bouwkunde met een specialisatie Metaalbouw. Na zijn legerdienst kwam 

hij in dienst bij NCMV Waasland (UNIZO) als leersecretaris en secretaris van diverse regionale 

beroepsverenigingen. In 1969 werd hij Arrondissementssecretaris NCMV en in 2005 werd hij 

Directeur van de fusie Unizo Waas en Dender. 

Hij bekleedde volgende mandaten : 

Lid van het Directiecomité CMO Waasland en later Syntra Midden Vlaanderen en dit tot en met 

2014. 

Raad van Bestuur Erov en Toerisme Waasland en Oost-Vlaanderen. 

In zijn functie van Voorzitter van de Provinciale Kamer voor Ambachten en Neringen Oost-

Vlaanderen en als Voorzitter van de Nederlandstalige Kamers was hij Stichter-voorzitter van de 

Hermeswedstrijd (nu KMO Laureaat). 

Hij organiseerde een vierjaarlijkse Internationale Vakbeurs voor brei- en textielmachines en de 

jaarbeurs van het Waasland. 

Eveneens organiseerde hij studiedagen, seminaries, KMO-events, autoshows en de “Sant in eigen 

Land” wedstrijd. 

Een rode draad in zijn professionele loopbaan was creativiteit, organisatie en opleidingen. 

Paul zet zijn ruime ervaring en uitgebreid netwerk aan contacten ten dienste van de VZW om deze op 

die manier alle mogelijkheden te bieden om te slagen in haar, voor de zorgmarkt noodzakelijke, doel. 

———————————————– 

Christel Goris 

Christel heeft haar studies Toerisme/Talen afgerond en heeft tijdens haar loopbaan gewerkt in 

verschillende sectoren, oa haar eigen traiteurszaak waar ze ondermeer instond voor de organisatie 

van kleine en grote evenementen zoals de opening van de Liefkenshoektunnel, PR functie in het 

Koopcentrum Waasland, Medisch secretariaat in radiologie, projectcoördinator en later Account 

Manager bij Unizo. De laatste jaren werkte zij bij een Touroperator voor groepsreizen. 

Zij is evenwel haar interesse, die ze van jongs af aan al had, in zowel innerlijke als uiterlijke 

schoonheid nooit verloren. 

In 2012 haalde zij het diploma Natuurvoedingsdeskundige aan de Zonnevlecht Academie in 

Nederland en in 2013 behaalde ze het diploma Schoonheidsspecialiste aan de Wellnessacademie, en 

ondertussen is ze gestart met haar eigen Schoonheidsinstituut. Ze volgde oa cursussen zoals 

psychologie, Oorkaarsentherapie, Gelaatkunde, Lymfedrainages, Reiki opleidingen. 

Haar doel is om haar kennis rond schoonheidszorgen in de brede zin te verruimen, en vanuit die 

zoektocht naar bijscholingen is het idee onstaan om samen met Katleen, die haar docente was 

tijdens haar studies, mee te werken aan het project. 
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———————————————– 

Eric McGuire 

Eric heeft een uitgebreide technische kunstgras-loopbaan  en is momenteel wereldwijd actief bij de 

bouw en opstart van kunstgrassportvelden als sales manager.   Daarnaast, als Managing Partner van 

Erko BVBA, zet hij zijn ‘business’skills ten dienste voor diverse commerciële uitdagingen.   Met zijn 

Amerikaanse roots en zijn jarenlange zakenreizen is hij een persoon die heel goed met mensen met 

diverse nationaliteiten en diverse culturen kan omgaan.  Hij vormt voor dit project dan ook een 

ideaal klankbord. 

 

———————————————– 
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3 VOOR WIE? 
 

Het 'Institute for Professional Care' is er voor gediplomeerden/zelfstandigen die reeds hun 

bekwaamheid bezitten door hun basisopleiding en die zich verder willen specialiseren naar specifieke 

zorg-doelgroepen met kankerpatiënten als eerste doelgroep. 

Later breiden we uit: 

 

voor de dienstverleners naar : 

 

 Schoonheidsspecialistes 

 Kappers (eerste pilootproject najaar 2016) 

 … 

 

voor de zorgprofielen naar : 

 

 Kankerpatiënten 

 ALS-patiënten 

 Reuma-patiënten 

 Minder mobiele personen 

 …. 

  

http://www.institutefpc.eu/about/voorwie/
http://www.institutefpc.eu/about/voorwie/
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4 DUIDING 
 

 Vooraf 

 Bestaansreden opleiding  

 Drempelvrees wegwerken 

 Brug van publieke zorg naar private sector  

4.1 Vooraf  

VZW ‘Institute for Professional Care’ zorgt voor een kader en professionele opleidingen voor 

gediplomeerde dienstverleners actief in de sector van innerlijke en uiterlijke schoonheid en 

verzorging die zich willen specialiseren naar specifieke zorgprofielen (personen met kanker).  Onder 

zelfstandige dienstverleners ressorteren in dit project schoonheidsspecialistes. 

Het gaat dus concreet over gediplomeerden/zelfstandigen die reeds hun bekwaamheid bezitten door 

hun basisopleiding en die zich verder willen specialiseren naar specifieke zorg-doelgroepen met 

kankerpatiënten als eerste doelgroep. 

 

4.2 Bestaansreden opleiding 

4.2.1 Drempelvrees en gebrek aan kennis 

Op vandaag wordt in verschillende ziekenhuizen reeds verwenzorg gegeven aan kankerpatiënten 

tijdens hun chemotherapie.  Eénmaal terug thuis valt deze zorg weg en zit vaak een drempel om zelf 

naar een schoonheidsspecialiste, kapper,…  te stappen omwille van schaamte, schrik niet begrepen 

te worden, schrik om een niet aangepaste behandeling te krijgen,… 

Anderzijds zit bij de dienstverleners de schrik er ook vaak in over wat wel en wat niet mag. 

De oorzaak is veelal te zoeken in een gebrek aan kennis. 

Door het aanbieden van een gespecialiseerde opleiding naar deze doelgroep (in eerste instantie) 

willen we: 

 De kennis van de dienstverleners vergroten 

 Dienstverleners een erkenning geven die hen kwalificeert en onderscheidt 

 Klanten/patiënten een vertrouwen geven die drempelverlagend werkt wetende dat ze bij een 

dienstverlener langsgaan die heel goed weet waarover hij/zij spreekt 
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4.2.2 Brug slaan van publieke zorg naar private sector 

Er is veel te doen over het gebrek aan zorgkundigen, het vergrijzen van de bevolking en de werkdruk 

die de zorg reeds op vandaag op de schouders heeft. 

Mede door de steeds verbeterende geneeskunde zullen mensen langer leven maar vaak ook met een 

complex/chronisch kankerprofiel te kampen hebben. 

Met deze opleiding kunnen we dienstverleners die op vandaag reeds met mensen werken de nodige 

skills bijbrengen en daarmee een niet te onderschatten ‘steen’tje bijdragen aan de zorgcultuur. 
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5 CIJFERS 

 

Wereldwijde schattingen voor het jaar 2012: 

 het aantal nieuwe kankergevallen bedraagt 14,1 miljoen (7 427 000 mannen en 6 663 000 

vrouwen).  (In België worden jaarlijks ongeveer 60.000 mensen door de ziekte getroffen!) 

 het aantal overlijdens als gevolg van kanker bedraagt 8,2 miljoen (4 653 000 mannen en 3 548 

000 vrouwen)  

 de meest frequente oorzaken voor overlijden als gevolg van kanker waren longkanker (bij 

mannen) en borstkanker (bij vrouwen) 

 De cijfers stijgen .. 

 Verwacht wordt dat de wereldwijde cijfers met betrekking tot kanker alleen maar kunnen 

verhogen. Dat heeft met drie essentiële factoren te maken:  

 de toename van de wereldbevolking (van 6,1 miljard in 2000 naar 7,06 miljard in 2012 en 

normaliter 8,3 miljard in 2030)  

 de vergrijzing van de wereldbevolking tegen 2030  

 de achterliggende stijging van percentages van nieuwe kankergevallen (zelfs als de 

bevolkingsgrootte constant blijft en de spreiding over de leeftijden onveranderd blijft)  

 Door extrapolatie van deze gegevens mag worden verwacht dat er tegen 2030 wereldwijd elk 

jaar ongeveer 26,4 miljoen nieuwe kankergevallen en 17 miljoen overlijdens door kanker zullen 

worden geregistreerd.  

Bron: World Cancer Report 2014 - International Agency for Research on Cancer (IARC) - See more at: 

http://www.kanker.be/kanker-cijfers#sthash.TYFX4E5H.dpuf 
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5.1 Enkele belangrijke cijfers voor België: 

De meest recente statistieken waarover we beschikken, zijn die voor het jaar 2012. Ze zijn 

opgenomen in het nieuwe rapport van de Stichting Kankerregister (rubriek De Cijfers van Kanker): 

"Cancer incidence in Belgium 2012". Hier volgen enkele kerncijfers: 

 65 269 nieuwe diagnoses van kanker (de niet-melanome huidkankers niet meegerekend) 

werden in België geregistreerd. 

 1 man op 3 en 1 vrouw op 4 wordt met kanker geconfronteerd voor zijn/haar 75e verjaardag. 

 Kanker treft vooral oudere mensen. Respectievelijk 65% van de vrouwen en 76% van de mannen 

zijn 60 jaar of ouder op het moment van de diagnose. 

 313 kinderen werden geconfronteerd met een nieuwe kankerdiagnose. Dat is minder dan 1% 

van alle kankergevallen. 

Bron: Stichting Kankerregister - statistieken 

  

http://www.kankerregister.org/
http://www.kankerregister.org/Statistieken
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6 PERSCONFERENTIE 
 

Op 3 februari 2015 kreeg het project het startschot tijdens de persconferentie in AZ Nikolaas. 

Heel wat pers was dan ook effectief aanwezig waaronder: Het laatste nieuws, Gazet van Antwerpen, 

De Streekkrant, Rondom (Sint-Niklaas), .. 

Ook beeldreportages werden gemaakt door TVOost en Zorgnet Vlaanderen. 

Op radio2 kreeg Katleen Vanderbeken in de life-uitzending het woord, alsook Dr. Oncologe Caroline 

Lamot van AZ Nikolaas kreeg meermaals het woord. 

Hieronder de uitnodiging naar de pers en daarna de verschillende verwijzingen en krantenartikels. 
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 PERSCONFERENTIE 

Uitnodiging 

21/01/2015  

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

AZ Nikolaas geeft samen met Stichting tegen Kanker en het Institute for 

Professional Care een persconferentie op dinsdag 3 februari om 10u30 

over een totaal nieuwe benadering van de zorgmarkt voor mensen 

getroffen door kanker.  En dit net in de week van wereldkankerdag. 

Het initiatief start nationaal en heeft een aantal niet onbelangrijke 

beschermleden die het project ondersteunen waaronder Mevr. Marianne 

Thyssen. 

Het nieuwe opleidingsinstituut ‘Institute for Professional Care (IFPC)’ zet 

een opleiding in de markt met een looptijd van één jaar waarbij 

gediplomeerde/zelfstandige schoonheidsspecialistes een vorming krijgen 

om beter met kankerpatiënten om te gaan. 

Hiermee worden vier belangrijke noden ingevuld : 

Wegwerken drempelvrees bij de patiënt 

Wegwerken gebrek aan kennis bij de dienstverlener 

Brug slaan van publieke zorg naar private sector 

Continuïteit van de zorg 

Wij kijken ernaar uit u te mogen begroeten tijdens dit persevent.   We 

stellen er het doel, de resultaatsverbintenis en de nieuwe kwaliteitsnorm 

voor. 

 

Bijlages: Duiding project, Brochure Kanker Beauty Professional 

 

Koen Michiels, 

Directeur AZ Nikolaas 
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SINT-NIKLAAS 

6.1 GAZET VAN ANTWERPEN  4/2/2015 
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6.2 LAATSTE NIEUWS  4/2/2015 
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6.3 DE STREEKKRANT  11-17 FEBRUARI 
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6.4 Februari Belgian Oncology News 
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6.5 18/02/2015  Rondom : Regiogids Sint-Niklaas 
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6.6 Maart 2015 : Zorgwijzer 
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6.7 2/5/2015  De Morgen 
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6.8 Juni 2015  Bodytalk 
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6.9 Augustus-September 2015  S-Magazine 
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BRUGGE 

6.10 8 september 2015  Laatste Nieuws 
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6.11 9 september 2015  Krant van West-Vlaanderen 
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ANTWERPEN 

6.12 10 september 2015  Het laatste nieuws – De nieuwe gazet 
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6.13 10 september 2015  Gazet van Antwerpen – Kempen 
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6.14 10 september 2015  Het nieuwsblad Antwerpen 
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6.15 3 oktober 2015  : Het laatste nieuws 
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6.16 3 oktober 2015  : Gazet van Antwerpen 
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6.17 15 oktober 2015  : Het laatste nieuws 
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6.18 15 oktober 2015  : Het belang van Limburg 
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GENT 

6.19 16 december 2015  : Nieuws op EEN 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.42142?video=1.2525257 

 

6.20 17 december 2015  : Het Laatste Nieuws 

 

 

 

  

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.42142?video=1.2525257
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6.21 17 december 2015  : Het Nieuwsblad 
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7 BESCHERMLEDEN 
Tot het beschermcomité kunnen we op vandaag volgende leden rekenen: 
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Ze betonen hun steun aan dit project, elk op hun manier.  

Een greep…. 
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7.1 MARIANNE THYSSEN 

Europees Commissaris 

 

 

“Ik steun het opleidingsproject ‘Kanker Beauty Professionals’ van het Institute for Professional 

Care. Het is voor kankerpatiënten van groot belang om ook buiten de ziekenhuismuren beroep te 

kunnen doen op een aangepaste zorgverlening door gespecialiseerde professionals. Het 

opleidingsproject geeft gediplomeerde zorgverleners en schoonheidsprofessionals de kans om 

zich bij te scholen in de specifieke fysieke en mentale zorgbehoeften van kankerpatiënten.” 

 

7.2 KRIS PEETERS 

Vice-eersteminister van de Federale Regering 

Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel 

 

 

“De missie die het Institute for Professional Care nastreeft, is heel lovenswaardig. Door 

schoonheidsspecialisten op te leiden om op een menselijke, warme en professionele manier om 

te gaan met kankerpatiënten, vervullen zij een reële behoefte. Zij helpen om kankerpatiënten hun 

innerlijke én uiterlijke schoonheid terug te vinden. Om het in de woorden van Anne Frank te 

zeggen, zij helpen kankerpatiënten om “niet te denken aan de ellende, maar aan de schoonheid 

die overblijft”.” 

http://www.institutefpc.eu/wp-content/uploads/2015/01/Kris-Peeters1.jpg
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7.3 FREDDY WILLOCKX 

Minister van Staat 

 

 

“Ik geef mijn volledige steun aan het European Institute for Care Professionals dat recent werd 

opgericht.De reden is eenvoudig: het sociaal engagement van de leden van de bestuursraad 

waarmee zij mensen in een moeilijke periode van hun leven, met name een ernstige ziekte, voluit 

willen ondersteunen.  Dat dit gebeurt in samenwerking met AZ Nikolaas bezorgt het project een 

bijkomende meerwaarde.  Ons ziekenhuis bewijst hiermee andermaal een breed spectrum aan 

activiteiten te beogen, die de geneeskunde kaderen in een maatschappelijk objectief. Veel 

succes aan het nieuwe instituut. Hartelijk” 

 

7.4 JOZEF DAUWE 

Gedeputeerde Oost-Vlaanderen 

 

 

Mooie projecten in onze streek verdienen mijn steun.  Het Institute for Professional Care geeft een 

mooie meerwaarde in onze maatschappij voor mensen die het hard nodig hebben.  Een pilootproject 

in ons Oost-Vlaams ziekenhuis AZ Nikolaas geeft blijk van onze vooruitstrevendheid en engagement 

tot waardevolle samenwerking. 
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7.5 LON HOLTZER 

Vlaams Zorgambassadeur 

 

 

“Waardige zorg ontstaat in de relatie tussen de dienstverlener en de cliënt. Het is goed – zelfs 

noodzakelijk – om te bouwen aan de connenctie tussen professionals die geen opleiding hebben 

genoten in zorg of welzijn en cliënten die geconfronteerd worden met kanker.  

Werken aan de innerlijke of uiterlijke schoonheid van de cliënt helpt om hem opnieuw in zijn 

kracht te zetten. Wanneer dit gebeurt vanuit een goed onderbouwde en weloverwogen relatie 

tussen dienstverlener en cliënt, kan dit de cliënt alleen maar ten goede komen. 

Als verpleegkundige, als zorgambassadeur, maar ook als burger kan ik dit initiatief daarom alleen 

maar toejuichen en steunen.” 

 

7.6 PETER DEGADT 

Gedelegeerd bestuurder Zorgnet Vlaanderen 

 

 

“Vandaag ontvangen kankerpatiënten die in het ziekenhuis verblijven vaak verwenzorg. Eens ze 

terug naar huis gaan, valt die zorg echter weg. Op dat moment ondervinden de patiënten enorme 

drempelvrees om bij een schoonheidsspecialiste aan te kloppen. Ook de schoonheidsspecialiste 

zélf weet niet altijd goed hoe om te gaan met de ziekte, welke producten te gebruiken of hoe te 

communiceren. Dankzij de samenwerking tussen verschillende experten slaagt de opleiding tot 

kanker beauty professional erin om deze onwennigheid weg te halen en een zorg mogelijk te 

maken waarbij zowel de patiënt als de schoonheidsspecialiste zich goed voelen.” 
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7.7 LIEVEN DEHANDSCHUTTER 

Burgemeester Sint-Niklaas 

 

 

“Nagenoeg iedereen kent in zijn onmiddellijke omgeving kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten. 

Begripvol omgaan met elkaar en aandacht voor hun zelfbeeld is daarbij belangrijk. Ik ben ervan 

overtuigd dat het Institute for Professional Care daartoe een waardevolle bijdrage kan leveren.” 

 

7.8 MARC VAN DE VIJVER 

Burgemeester Beveren 

 

 

“Als burgemeester weet ik hoe belangrijk het is om dichtbij de mensen te staan. Zeker wanneer 

het noodlot toeslaat en het wat moeilijker wordt, is de nabijheid van zorgende en meevoelende 

medemensen essentieel. Een vzw die zich toelegt op het bijscholen van professionele 

dienstverleners zodat kankerpatiënten ook buiten de ziekenhuismuren een aangepaste en 

mensgerichte zorg kunnen krijgen, verdient dan ook alle steun. Ook de lokale verankering via het 

AZ Nikolaas vind ik bijzonder waardevol.” 
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7.9 FELIX VAN DER STEICHEL  

Ondernemer 

 

 

“Geconfronteerd worden met kanker is zeer ingrijpend. 

Niettegenstaande de wetenschap reeds ver gevorderd is en de kansen op genezing zeer sterk 

verbeterd zijn en hopelijk nog zullen stijgen, blijft de factor toeval voorlopig toch een grote rol 

spelen.Zoals bij vele families werd ons op een zomerse dag het traumatische woord “kanker” 

medegedeeld.Met deze ervaring geven wij alle steun aan initiatieven die het solidariteitsgevoel 

en de gemoedsrust van patiënten en aanverwanten ten goede komen.Het “Institute for 

Professional Care” is hiervoor een geschikt initiatief en verdient alle steun.” 

 

7.10 STEFAAN MATTON 

Algemeen Directeur POM West-Vlaanderen 

 

 

“Leven met Kanker is de nachtmerrie die iedere kankerpatiënt doormaakt. De schroom om 

hierover de spreken is bijzonder groot zowel voor de patiënt als voor zijn of haar omgeving.  Het 

initiatief om lichaamsverzorging voor kankerpatiënten professioneel aan te pakken doorbreekt 

deze stille wereld van schroom zodat leven met kanker ook nog menswaardig kan.” 
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7.11 JOS DE MEYER 

Vlaams Volksvertegenwoordiger 

 

 

“Iedereen wordt veraf maar ook dichtbij geconfronteerd met kanker en met de gevolgen daarvan. 

Het is dan ook uitzonderlijk belangrijk dat kankerpatiënten de beste verzorging en omkadering op 

alle vlakken kunnen genieten. Schoonheidsverzorging hoort daar zeker ben. Ik ben dan ook zeer 

graag bereid dit initiatief moreel te steunen.” 

 

 

7.12 JAN BRIERS 

Gouverneur Oost-Vlaanderen 

 

 

“Mooie mensen, dienstverleners actief in de sector van innerlijke en uiterlijke schoonheid en 

verzorging, nemen het op voor andere mooie mensen, kankerpatiënten in dit geval. Mooi vind ik 

dat.” 

 

 

http://www.institutefpc.eu/wp-content/uploads/2015/01/Jos-De-Meyer1.jpg
http://www.institutefpc.eu/wp-content/uploads/2015/01/Jan-Briers1.jpg
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7.13 CONNIE NEEFS 

Zangeres en presentatrice 

 

 

“Lang zullen we leven” zo heet mijn nieuwste productie! 

Iedereen doet er alles aan om lang te leven! 

Omdat ik onder de indruk ben van de vooruitgang 

en de inzet van de medische wetenschap en de moed waarmee 

mensen vechten tegen de grote K geef ik mijn steun 

aan dit mooie initiatief.”  

 

7.14 JOSE DE CAUWER 

Sport Consultant 

 

“Als geen ander weet ik wat kanker met iemand doet en met hun naasten. Mijn eerste vrouw 

overleed veel te jong aan kanker.  Toen bestonden dergelijke initiatieven nog niet terwijl ze 

absoluut noodzakelijk zijn voor het goed gevoel van de patiënt(e).  Alle steun! “ 

 

  

http://www.institutefpc.eu/wp-content/uploads/2015/01/Connie-Neefs1.jpg
http://www.institutefpc.eu/wp-content/uploads/2015/01/Jose-De-Cauwer1.jpg
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7.15 FONS LEROY 

Gedelegeerd bestuurder VDAB 

 

 

” Kanker?! Wie komt er niet mee in aanraking in zijn familiale of professionele omgeving? Hoe 

moeilijk verloopt de dialoog tussen patiënt en zorgverlener, hoe moeilijk loopt het 

reintegratieproces … Het Institute for Professional Care kan een centrale rol spelen in het 

beantwoorden van deze vragen door de kwaliteit van de zorg voor kankerpatiënten te vergroten 

en zo de reintegratie te bevorderen. “ 

 

7.16 DIRK BOEHME 

Stichter en dirigent van de groep Panache 

 

 

“Y a d’la joie” : met deze woorden van Charles Trenet opent Dirk Boehme met zijn orkest 

Panache de cd “Happy Hour”. De kunst om doorheen de beproevingen van het leven toch van 

elke dag een mooi moment te maken. En dat is de missie van Panache : vitamines leveren voor 

het hart. Een lach en een traan op muziek. Ook het IFPC wil mensen vooruithelpen, en het mooie 

in het leven accentueren. Daarom steun ik graag deze actie.” 

  

http://www.institutefpc.eu/wp-content/uploads/2015/01/Fons-Leroy1.jpg
http://www.institutefpc.eu/wp-content/uploads/2015/01/Dirk-Boehme1.jpg


 

www.institutefpc.eu PARTNERDOSSIER Pagina 50/57 

 
 

 

7.17 RIK DE NOLF 

CEO NV Roularta Media Group 

 

  

“De belangeloze inzet van de initiatiefnemers via de vzw institute FPC is bewonderenswaardig. 

Zij zorgen voor het uitrollen van een nieuwe dienstverlening – hopelijk over heel het land – voor 
mensen die getroffen worden door de ziekte van onze tijd en alle steun absoluut nodig hebben.” 

  

 

7.18 KAREL VAN EETVELT 

Gedelegeerd bestuurder UNIZO 

 

  

“Met overtuiging steunt UNIZO  dit project. Het is een schoolvoorbeeld waarbij vakmanschap  in 
dienst  staat van maatschappelijke noden. Ook dat is essentieel voor het belang van 
ondernemerschap binnen onze samenleving, het samengaan van welvaart en welzijn, van 
levenskwaliteit en zorgzame, persoonlijke  service waarin de mens centraal staat” 

 

  

http://www.institutefpc.eu/wp-content/uploads/2015/01/Rik-De-Nolf1.jpg
http://www.institutefpc.eu/wp-content/uploads/2015/01/karel-van-eetvelt1.jpg
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Zie de website www.institutefpc.eu/beschermleden voor alle beschermleden. 

  

http://www.institutefpc.eu/beschermleden
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8 IN SAMENWERKING MET  
 

Volgende partners werk(t)en reeds mee aan dit project: 

 

  

 

   
   
 

Onze productpartners: 

 

 

 

 

 

Verschillende ziekenhuizen starten het project op: 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

Ook Leuven, Brussel en Hasselt volgen binnenkort.  
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9 PLANNING 
 

Het pilootproject startte in AZ Nikolaas op 4 mei 2015.    

Vanaf november 2015 starten ook andere regio’s/ziekenhuizen op zodat vrij snel een 

vertegenwoordiging is in elke provincie.    

 

 

Volgende opstarts staan gepland: 

 AZ Middelheim Antwerpen : november 2015 op woensdag 

 AZ Sint Maarten Mechelen : november 2015 op donderdag 

 AZ Sint-Lucas Brugge : november 2016 op maandag 

 AZ Delta Roeselare : januari 2016 op dinsdag 

 AZ Sint-Lucas Gent : februari 2016 op maandag 

 UZ Brussel : data nog in bespreking 

 UZ Leuven : data nog in bespreking 

 ZOL Ziekenhuis Oost-Limburg : januari 2016 op donderdag 

 Hasselt :  nog in bespreking 
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10 NETWERKEN 
 

Het IFPC verzorgt ook heel wat netwerkevents met afgestudeerden, leden, met partners en 

beschermleden.     

In december 2015 staat een kerstconcert gepland met daaraan gekoppeld een eerste 

netwerkevenement met partners, beschermleden en betrokkenen. 

Ook doelgerichte beurzen met daaraan gekoppelde symposia en workshops staan op het 

programma. 
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11 ZOEKMOTOR  
 

Alle afgestudeerden alsook alle leveranciers die iets te bieden hebben, op kwalitatief niveau, voor 

kankerpatiënten, worden opgenomen in een database.    Deze gegevens worden raadpleegbaar voor 

alle ziekenhuizen, artsen, patiënten, mutualiteiten, instituten en éénieder die op zoek is naar 

kwalitatieve leveranciers voor mensen met kanker. 

Hier liggen heel wat digitale advertentiemogelijkheden, dit gekoppeld aan maandelijkse digitale 

nieuwsbrieven.  
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12 EVENEMENTEN 
 

Het IFPC neemt deel aan diverse evenementen, samen met diverse organisaties waaronder reeds: 

The Race for the Cure  door ThinkPink 

 

 

Andere staan ook op de planning:  

2016  

 04.02                     Wereldkankerdag – Journée Mondiale du Cancer   

 08.03                     Internationale vrouwendag – Journée Internationale de la femme –  

 17.04                     Run for Think-Pink: Antwerp 10 Miles  

 08.05                     Run for Think-Pink: Genk Loopt   

 16.05                     Kortrijk loopt voor Think-Pink 

 24 - 29.05            Bike for Think-Pink: Challenge  

 29.05                     Run for Think-Pink: 20 km van Brussel – 20 km de Bruxelles   

 03.06                     Kadodderloop voor Think-Pink – Sint-Katelijne-Waver 

 04.09                     Race for The Cure Brussels 

 10-11.09              Walk for Think-Pink Limburg – Genk 

 15.09                     BRA day 

 25.09                     Race for The Cure Antwerpen 

 01-30.10              Borstkankermaand 
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Levensloop door Stichting tegen Kanker 

 

Op deze evenementen heeft het IFPC telkens een stand en geeft er verzorgingen aan 

deelnemers/kankerpatiënten/ex-kankerpatiënten. 

Ook uw onderneming wordt er in beeld gebracht. 

Lenteconcert  

‘Concert van de hoop’ voor lotgenoten, vechters, boezemvriendinnen,…. 

Avant-première Disney film    

 Zaterdag 25 juni 2016 

 Zondag 26 juni 2016 

Midzomerevenement   

Tuinfeest, afternoon thee, animatie, optredens,… 

Sint in de Piste   

Sinterklaasfeest in het circus op de grootste markt van België Sint-Niklaas. 

Kerstconcert – netwerkevenement   

Voor beschermleden en partners. 

 

Verder in voorbereiding: 

 Speciale verwendagen,  verzorgingsroadshows, … 

 Culturele uitstappen 

 Studiereizen 

 


