Op Koers Online
Online cursussen voor jongeren die een
vorm van kanker hebben (gehad)
en voor hun ouders, broers & zussen

Wat is Op Koers Online?
Het programma van Op Koers bestaat uit cursussen voor gezinnen
die getroffen worden door kanker bij een van de kinderen in het
bezin. De cursus kan online gevolgd kunnen worden en er zijn
modules voor alle gezinsleden; het zieke kind zelf, de ouders of
de broers en zussen. De cursussen zijn gericht op het delen van
ervaring met andere deelnemers en het zoeken naar handvaten
om met de uitdagingen van de ziekte om te gaan.
De cursussen bestaan uit wekelijkse bijeenkomsten op een vast
tijdstip zijn onder begeleiding van twee hulpverleners en worden
gegeven binnen een besloten en beveiligde chatbox. We bieden
cursussen aan voor jongeren, voor broers en zussen (12-18 jaar),
en voor ouders.

Voor jongeren
Als je de diagnose kanker krijgt en hiervoor behandeld wordt, krijg je met
veel dingen te maken die gezonde leeftijdsgenoten niet meemaken. Dit
kan soms best lastig zijn!
In de cursus ontmoet je jongeren van jouw leeftijd die net als jij een vorm
van kanker hebben of hebben gehad. Tijdens de cursus praten jullie met
elkaar over verschillende onderwerpen die te maken hebben met ziekte
en de gevolgen ervan en worden ervaringen en tips uitgewisseld. Er is
een cursus met deelnemers die in behandeling zijn, en een cursus met
deelnemers die klaar zijn met hun behandeling.

Voor broers & zussen
Ook als je broer of zus bent van een kind met kanker, krijg je met dingen te
maken die andere jongeren niet meemaken. Zoals de zorgen om je zieke broer/
zus, je krijgt thuis misschien meer taken en verantwoordelijkheden en de
omgeving die steeds vraagt hoe het met je broer/zus gaat...
Maar hoe gaat het nou eigenlijk met jóu?!
Tijdens de cursus wordt er gesproken over onderwerpen die voor veel broers en
zussen herkenbaar zijn en krijg je uitleg over hoe je met verschillende situaties
om kunt gaan. En er worden vooral veel ervaringen uitgewisseld.

Voor ouders
Ook voor ouders van kinderen met een vorm van kanker is er een online
cursusaanbod. Als ouder van een ziek kind heeft u meer zorgen en zorgtaken
dan wanneer een kind niet ziek is. Dit brengt extra uitdagingen met zich mee die
gepaard kunnen gaan met uiteenlopende emoties. De cursus is bedoeld om
u als ouder te ondersteunen in het omgaan met de ziekte van uw kind en de
gevolgen hiervan. Hierbij komen praktische, sociale en emotionele onderwerpen
aan de orde.

Op de website
opkoersonline.nl
zie je het
cursusaanbod en
vind je verhalen
van andere
kinderen met
kanker en van
hun familieleden.
Ook kun je
inloggen naar je
eigen cursussen.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.
opkoersonline.nl of vraag ernaar bij je
behandelaar in het ziekenhuis. Op de
website vind je het actuele cursusaanbod
en kun je je aanmelden voor een cursus.
Alle online cursussen zijn beschikbaar
voor alle jongeren, broers en zussen
en ouders, ongeacht in welk ziekenhuis
de behandeling plaatsvindt of heeft
plaatsgevonden. U kunt ons ook volgen op
twitter @OpKoersOnline.
Op Koers Online is ontwikkeld door
het Emma Kinderziekenhuis/AMC in
samenwerking met het Trimbos Instituut.
Het aanbod voor kinderoncologie is mede
tot stand gekomen in samenwerking
met het Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie en met bijdrages van
Roparun en KIKA.

www.opkoersonline.nl

