Maage Zaken

Europese conferentie over
massage bĳ kanker in 2020

Instituut Massage bij Kanker en Massage bij kanker België organiseren in 2020 de eerste Europese conferentie over
massage bij kanker. Dit is de uitkomst van hun deelname aan de Oncology Massage Healing Summit in Minneapolis
VS, april jl.
Oncology Massage Healing Summit

Sinds 2007 organiseert Society for Oncology Massage eens in de
twee jaar de Oncology Massage Healing Summit. De meeste deelnemers komen uit de VS, maar de laatste jaren ook steeds meer uit
andere landen als Schotland, India, Canada, Brazilië, Australië, België en Nederland. Dit jaar was Estelle Smits (Instituut Massage bij
Kanker, IMbK) voor de tweede keer aanwezig, met een uitnodiging
om een presentatie te geven.
Estelle: ”Ook dit jaar was de Summit erg inspirerend. Voorafgaand
aan de Summit was het Educator Forum, een dag met alle docenten in de oncologiemassage. Gezamenlijk hebben we in een
zogenaamd World Café casussen besproken die je als docent in
het lesgeven tegen kunt komen. Samen met de lezingen en workshops tijdens de andere dagen geeft dit veel inspiratie voor hoe wij
onze trainingen en cursussen nog weer verder kunnen ontwikkelen.
Daarnaast is het heel erg ﬁjn om collega’s in real life te kunnen
spreken.”
Tijdens het Educator Forum is een belangrijke beslissing gevallen
waardoor accreditatie van onze opleiding door Society for Oncology Massage (S4OM) nu mogelijk is. We hebben nu een voorlopige erkenning van “Recognized Educator Provider”. ”Dit is voor
ons een belangrijke erkenning dat onze training voldoet aan de
internationale professionele en kwaliteits-standaarden van S4OM.
Zodra S4OM hun framework heeft aangepast zal de volledige erkenning komen.”
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stelsel. Dat gaf mooie gesprekken over de overeenkomsten en verschillen. Al met al was men erg onder
de indruk van wat we in Nederland in korte tijd al bewerkstelligd hebben op het gebied van massage bij
kanker. Er was ook veel belangstelling voor het Netwerk
Massage bij Kanker.”

Europese Conferentie “Massage for people
living with cancer” 20-22 september 2020

Dat de samenkomst met zoveel collega’s uit verschillende landen inspirerend was blijkt wel uit het besluit van
Katrien Meeussen (Massage bij kanker België) en Estelle
Smits om in 2020 een Europese Conferentie over massage bij kanker te organiseren.
Estelle: “Niet alleen in Nederland en België, maar ook
in andere landen als Schotland, Ierland, Groot-Brittannië, Duitsland zijn er vergaande ontwikkelingen op het
gebied van massage bij kanker. Katrien en ik ontdekten
tijdens de Summit dat we de droom van een Europese Conferentie deelden. En dus hebben we de knoop
doorgehakt. Gayle MacDonald en andere Amerikaanse
collega’s hebben reeds toegezegd te komen, evenals
Madeleine Kerkhof, internationaal expert in de aromatherapie, die een presentatie zal geven”.

Estelle met Tracy Walton en Gayle MacDonald, grondleggers van
de oncologiemassage in de VS

“Expanding the Tribe – The Dutch Experience”

Estelle gaf tijdens de Summit een presentatie over hoe massage bij
kanker in Nederland is opgezet, met een focus op de ontwikkelingen van het Netwerk Massage bij Kanker.
Estelle: “Dit was een hele leuke presentatie om te geven. Nederland is toch weer een heel ander land qua omvang, cultuur en zorg13

IMbK start in september weer met module 1
Basistraining Massage bij Kanker. Na afronding van
deze module zijn er 2 vervolgmodules:
Module 2: Massage bij Hematologische Kankers
Module 3: Massage bij Kanker in het Ziekenhuis

Meer informatie:
www.massagebĳkanker.nl

