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Oncopsychologische studies naar levenskwaliteit
In 2012 startte de zorgcluster oncologie van het Jessa Ziekenhuis
met twee wetenschappelijke studies. Met de LOC-FOCUS! probeert
men de cognitieve problemen die tijdens en na de kankerbehandeling kunnen optreden te begrijpen en te verhelpen. De tweede studie evalueert de doeltreffendheid van het Mindfulness-Based Stress
Reduction programma en onderzoekt hoe men de patiënt een hogere

op levenskwaliteit. Ervaren borstkankerpatiënten meer cognitieve moeilijkheden dan
de algemene bevolking? Kunnen we die problemen meten? Zijn er testen daarvoor die
meer geschikt zijn dan andere? Ontstaan de
problemen door de kanker of door de chemotherapie, of kunnen we ook vergelijkbare
problemen vinden bij kankerpatiënten die niet
met chemotherapie behandeld zijn? Wat is het
effect van die moeilijkheden op het dagelijkse

levenskwaliteit kan bieden.
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Werk mee aan ons onderzoek!

In het kader van een onderzoek naar het aandachtsvermogen
van vrouwen met borstkanker zijn we op zoek naar vrouwen die
geen kanker hebben (gehad). Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die graag wil deelnemen aan dit onderzoek?
Neem dan contact op met één van onze medewerksters:
Sofie Engels, klinisch psychologe,
tel. 011 30 89 15 of e-mail sofie.engels@jessazh.be
Caroline Van Marsenille, klinisch psychologe,
tel. 011 30 89 13 of e-mail caroline.vanmarsenille@jessazh.be

borstkankerpatiënten
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