Ook kankerpatiënten verdienen verwenbeurt
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Het AZ in Turnhout start als eerste ziekenhuis in de Kempen met een unieke opleiding voor schoonheidsspecialisten. Op een jaar tijd
leren ze kankerpatiënten in de watten leggen. "In en rond Turnhout wonen 16.000 mensen die kanker hebben of de gevolgen ervan
dragen. "Nu krijgen ze een behandeling op maat", zegt oncoloog Jean Meyskens.
De opleiding tot de zogenaamde 'cancer beauty professional' is een initiatief van het Instituut voor Professionele Zorg (IFPC). Tot nu
toe hebben 69 kappers en schoonheidsspecialistes in Vlaanderen de opleiding genoten.
Vanaf 18 september zal de opleiding ook voor het eerst in de Kempen worden aangeboden bij het AZ Turnhout. Gedurende één jaar
zullen gediplomeerde schoonheidsspecialistes in het ziekenhuis een vorming krijgen om kankerpatiënten in de watten te leggen.
"Jaarlijks worden steeds meer mensen door kanker getroffen. Maar we kijken verder dan de ziekte alleen. Alle aspecten rond het
innerlijk en uiterlijk welbevinden van de patiënt hebben aan belang gewonnen", zegt Dr. Jean Meyskens, oncoloog in AZ Turnhout. "Zo
worden er in de ziekenhuizen verwen- en verzorgingssessies gegeven. Eénmaal buiten het ziekenhuis valt die zorg echter weg en is er
vaak drempelvrees om naar een schoonheidsinstituut of kapper te stappen."
Getekende lichamen
Deze opleiding moet daar verandering in brengen. "De schoonheidsspecialisten krijgen een opleiding van twintig lesdagen, verspreid
over een jaar", vertelt Katleen Vanderbeken van IFPC.
"Onder andere de nevenwerkingen van kankertherapie, hygiënemaatregelen die in acht genomen moeten worden, aangepaste
behandelingen met make-up en massages met respect voor het getekende lichaam komen aan bod. Maar we leren de
schoonheidsspecialisten nog veel meer. Ook communicatie, zelfzorg en EHBO zijn belangrijke aspecten van de opleiding. Zo leren
onze cursisten bijvoorbeeld om gepast te reageren op vragen of hoe ze zichzelf emotioneel kunnen beschermen."
Enkele opvallende cijfers geven een verklaring voor de nood aan een gespecialiseerde opleiding. Alleen al in het AZ Turnhout worden
25 kankerdiagnoses per week gesteld.
16.000 mensen
"Gelukkig kunnen we veel meer patiënten genezen. Voor borstkanker bedraagt het overlevingspercentage in ons ziekenhuis
bijvoorbeeld 90 procent", zegt Dr. Meyskens. "Wie toch niet volledig geneest van kanker, kan steeds langer in goede omstandigheden
'overleven'. Dat maakt dat we momenteel in het arrondissement Turnhout 16.000 patiënten of 'overlevers' kanker hebben. Het is
belangrijk dat al die patiënten weten dat deze professionals hen een behandeling op maat kunnen geven."
Schoonheidsspecialiste Annick Jordens uit Antwerpen heeft de opleiding al gevolgd. "Een goede massage brengt de patiënten terug in
contact met hun eigen lichaam. Ze voelen zich terug mens, in plaats van alleen maar hun ziekte te voelen. Ik zie steevast een glimlach
bij hen verschijnen. Naast relaxerende massages en professioneel schoonheidsadvies, geef ik hen ook een glimlach en een luisterend
oor."
De opleiding bestaat uit 120 lesuren, waarvan 40 uur praktijk op de afdeling Oncologie. Inschrijven kan via www.institutefpc.eu. In 2018
start een gelijkaardige opleiding voor kappers.
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