Stichting Yoga en Kanker & Kwaliteitsregister Yoga bij Kanker

Stichting Yoga en Kanker
De Stichting Yoga en Kanker is ingeschreven in het handelsregister onder KVK-nummer: 81268718 en is gevestigd te
Westervoort, Nederland. De stichting heeft als doel om zonder winst oogmerk in Nederland en Nederlandstalig België:
1. Kennis en bekendheid te bevorderen van de gezondheidseffecten van Yoga beoefening tijdens en na kanker, bij het
algemene publiek, mensen met kanker en de reguliere zorgsector (artsen en andere zorgverleners).
2. Kennis en kunde te bevorderen bij yoga docenten voor het geven van yoga aan mensen met kanker.
De stichting tracht haar doel onder meer na te streven door:
1.
2.
3.
4.

Het opbouwen en bevorderen van (wetenschappelijk) expertise op het gebied van yoga bij kanker.
De kennis hierover in de reguliere zorgsector (artsen en zorgverleners) op professionele wijze te vergroten.
De bekendheid hierover bij mensen met kanker alsmede het algemene publiek te vergroten.
Een kwaliteitsregister op te zetten voor yoga docenten die yoga geven aan mensen met/na kanker. Hierdoor
voldoen de yoga docenten aan hoge kwaliteitseisen en kunnen artsen en zorgverleners vertrouwen op de kwaliteit
en veiligheid van de yoga.
5. Oncologische specialisatie opleidingen voor yogadocenten te accrediteren, zoals hiervoor onder 4) is geformuleerd.

Kwaliteitsregister Yoga bij Kanker
De stichting Yoga en Kanker heeft het kwaliteitsregister
Yoga en Kanker opgezet om de kwaliteit en veiligheid van
Yoga bij Kanker te waarborgen en te bewaken in
Nederland en Nederlandstalig België. Yoga docenten die
zijn toegelaten tot het kwaliteitsregister hebben
voldoende kennis, kunde, vaardigheden en ervaring om
mensen met kanker te begeleiden. Ze scholen zich
jaarlijks bij om hun kennis, kunde en vaardigheden
actueel te houden en te verdiepen. Artsen en
zorgverleners en de IKNL verwijsgids kanker die mensen
doorverwijzen aan deze yoga docenten kunnen zo
vertrouwen op de kwaliteit en de veiligheid van de yoga.

Yoga bij kanker is niet hetzelfde als Yoga
voor ‘gezonde’ mensen. Daarom dienen Yoga
docenten die mensen begeleiden hiervoor goed
opgeleid te zijn. Ze hebben een oncologische
specialisatie gevolgd en bezitten actuele
kennis van de ziekte kanker, de meest
voorkomende vormen van kanker, gangbare
diagnose- en behandelmethodes. Ook zijn ze
bekend met de klachten die ontstaan t.g.v.
De ziekte en behandelingen. Ze kennen
contra-indicaties bij bepaalde
ziekteklachten en weten met welke zaken ze
speciaal rekening moeten houden om veilig en
effectief mensen met kanker te begeleiden en
kunnen inspelen op individuele behoeftes en
beperkingen.
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Voorwaarden voor inschrijving van een yoga docent in het kwaliteitsregister
Onderstaande criteria zijn o.a. opgesteld op basis van meerdere bronnen:






Het werk van de IM werkgroep binnen ONMG: Naar aanleiding van een enquête onder 70 kanker
zorgverleners in de regio Midden Gelderland en het opstellen van kwaliteitscriteria voor toetreding van yoga
docenten tot lokale oncologisch netwerken.
Overleg met IM-Rijnstate (Dr. Ines von Rosenstiel), dit betreft m.n. de algemene verwijscriteria die worden
gesteld aan complementaire behandelwijzen binnen Integrative Medicine.
Criteria vanuit IKNL verwijsgids kanker.
Criteria voor yogadocenten vanuit het toonaangevende kanker centrum ‘Sloan Cancer Kettering Institute’
(Integrative medicine & yoga for cancer).
Opleidingscriteria om te borgen dat de yoga docent bij toelating, (start) bekwaam is om mensen met kanker
te begeleiden.

A) Algemene criteria


Yoga docent is lid van de beroepsvereniging van yogadocenten Nederland (VYN) of Yoga Federatie van de
Nederlandstaligen in België (YFN) dit waarborgt dat de docent een opleiding heeft gevolgd die aan hoge
kwaliteitscriteria voldoet.
OF
Yogadocent beschikt over een internationaal erkend 500 uren certificaat, die tenminste ligt op het niveau
van de minimumeisen van de Europese Yoga Unie.
OF
Bij uitzondering kan een yogadocent met buitengewoon veel opleiding en ervaring toegelaten worden voor
de algemene criteria. De beslissing hiervoor ligt bij de toelatingscommissie van het kwaliteitsregister.
Alle docenten dienen bij hun aanvraag kopieën te overleggen van diploma’s,



Docent heeft ruime werk ervaring in het geven van Yoga aan groepen ( indicatie 2 jaar of 250 uren).
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B) Oncologie specifieke criteria voor inschrijving in het kwaliteitsregister
i.
Yoga docent heeft aantoonbaar voldoende kennis, kunde, vaardigheden en ervaring opgedaan
om mensen met kanker te begeleiden door het volgen van een oncologische specialisatie en
bijscholingen:
1. een met goed gevolg afgeronde geaccrediteerde oncologische specialisatie voor yoga
docenten.
2. Een met goed gevolg afgeronde H-Yoga specialisatie1. Omdat de H-Yoga opleiding niet meer
bestaat en er ook geen jaarlijkse bijscholingen zijn geweest, zal een docent met H-Yoga
specialisatie een korte opfris bijscholing moeten volgen. Doel is alle competenties van de
docent in lijn te brengen met de kwaliteitseisen.
3. Een met goed gevolg afgeronde 6-daagse bijscholing Yoga en Kanker (Samsara Yoga docenten
opleidingen)2. Voor docenten die deze bijscholing hebben gevolgd zal een maatwerk
bijscholingstraject worden aangeboden. Doel is alle competenties van de docent in lijn te
brengen met de kwaliteitseisen.
ii.

Docent beschikt over voldoende kennis van de reguliere geneeskunde. Dat is niet alleen van belang
om de gezondheid van de patiënt goed te kunnen beoordelen, maar ook om te overleggen met de
artsen en andere zorgverleners.

iii.

Docent beschikt over een erkende Nederlandse klachtenregeling volgens de Wet Kwaliteit,
klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Docenten in België dienen een erkende Belgische
klachtenregeling te hebben.

iv.

Docent heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

v.

Docent handelt naar de privacywet AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het
AVG passende Privacy Beleid is op de website kenbaar gemaakt.

vi.

Docent handelt naar professioneel statuut (ethische richtlijnen zijn op de website kenbaar
gemaakt).

vii.

Docent maakt gebruik van goede dossiervorming en indien wenselijk terugrapportage aan
behandelende artsen en andere zorgverleners.

viii.

Docent hanteert in zijn/haar praktijk een goede hygiëne conform BIG therapeuten in Nederland en
RIZIV in België.

Zie het stroomschema voor een overzicht van de diverse aansluitingsroutes.

1

H-Yoga: De Specialisatie H-Yoga was jarenlang de meest complete en toonaangevende opleiding voor yoga docenten om mensen
met kanker te begeleiden. De opleiding door de toenmalige stichting Yoga & Kanker is in 2018 gestopt. Wel zijn er landelijk nog veel
Yoga docenten met een afgeronde H-Yoga specialisatie te vinden.
2
De 6-daagse bijscholing Yoga en Kanker (Samsara Yoga docenten opleidingen) wordt al sinds 2010 jaarlijks gegeven.
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C) Rechten en plichten voor inschrijving in het kwaliteitsregister
1. Iedere inschrijving in het kwaliteitsregister is persoonlijk en geldt niet voor anderen werkzaam onder de
praktijknaam.

2. Een ingeschrevene van het kwaliteitsregister:
a. Onderschrijft de doelen van het de stichting Yoga en Kanker en het kwaliteitsregister Yoga en
Kanker
b. Handelt conform deze doelen.
c. Begeleidt actief mensen met kanker in zijn/haar praktijk.
d. Mag op zijn/haar website het logo van het kwaliteitsregister vermelden.
e. Onderhoudt een cliëntendossier, waaronder de anamnese/intake en periodieke evaluatieverslagen.
f. Volgt een keer per kalenderjaar een bijscholing om kennis en kunde actueel te houden en te
verdiepen.
g. Maakt op zijn/haar website een link naar de website www.yogaenkanker.nl
h. Wordt vermeld op de website www.yogaenkanker.nl als ingeschreven in het kwaliteitsregister.
i. Wordt doorgegeven aan IKNL verwijsgids kanker voor vermelding op hun website.
j. Zet een tekst op de website zet waarin vermeld staat dat er Yoga bij Kanker wordt aangeboden
conform de doelen van de stichting Yoga en Kanker en het kwaliteitsregister Yoga bij Kanker
k. Betaalt eenmalige inschrijvingskosten: €75,00. Bij aanmelding betaalt men slechts het inschrijfgeld
en geen jaarcontributie voor dat kalenderjaar.3
l. Betaalt jaarlijks de jaarcontributie: €35,00 4
m. Volgt jaarlijks een relevante bijscholing, zie D).

3. De inschrijving is voor één kalenderjaar. Opzeggingen moet voor 1 december van het kalenderjaar van
inschrijving schriftelijk worden gedaan. De inschrijving wordt steeds stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Indien
de factuur niet tijdig wordt betaald, of als ingeschrevene niet meer voldoet aan de criteria en rechten en
plichten of bij opzegging, vervallen alle rechten en plichten die hiervoor zijn genoemd.

D) Bijscholingen
Voor jaarlijkse herregistratie dient de docent een keer per kalenderjaar een bijscholing van tenminste 1 dag te
volgen om kennis, kunde en vaardigheden actueel te houden en te verdiepen: De volgende bijscholingen zijn o.a.
mogelijk:
1) Een bijscholing van tenminste 1 dag op het gebied van Yoga in relatie tot ziekte en gezondheid, bij voorkeur
goedgekeurd door de vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) of de Belgische YFN zoals: Asana’s,
Ademhaling, Pranayama’s, Ontspanning , Yin Yoga , Restorative Yoga of Yoga Nidra.
2) Andere bijscholingen met de volgende thema’s zijn ook mogelijk:
a. Ademtherapie, pranayama’s, breathwork etc.
b. Mindfulness, bijvoorbeeld de 8-daagse mindfulness training (MBSR) of een stilte retraite.
c. Compassie, bijvoorbeeld de cursus Mindfulness Based Compassionate Living, Metta retraites of andere
programma’s die compassie cultiveren.
d. Klank programma’s die gezondheid bevorderen middels mantra’s, muziek, klank en trilling.
e. Jaarlijkse terugkomdag van de Specialisatie Herstel-Yoga bij kanker.
f. Bijscholing op het gebied van yoga bij kanker, bijvoorbeeld: ‘Yoga for the Cancer Patient’, online training door
Memorial Sloan Kettering Cancer Center’.
De regels m.b.t bijscholing zullen in de toekomst nader worden bepaald door de commissie bijscholing.

1 4

, De Stichting yoga bij kanker besluit elk jaar over de hoogte van de inschrijving/contributie voor het volgende jaar. De hier
genoemde bedragen staan nog niet helemaal vast, maar zijn een eerste indicatie. De stichting wil de jaarlijkse kosten zo laag
mogelijk houden. Het hogere inschrijvingsbedrag is eenmalig en is om de aanloopkosten van de stichting te dekken.
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Stroomschema: aansluiting van een yoga docent bij het kwaliteitsregister Yoga bij Kanker
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Geaccrediteerde Oncologische Specialisatie
De 10-daagse Specialisatie ‘Herstel-Yoga bij kanker & chronische ziekte.
De specialisatie is ontwikkeld is ontwikkeld door Dr. Peter Haima, medisch
bioloog, yoga & mindfulness docent in samenwerking met Dr. Ines von
Rosenstiel, Integrative Oncology specialist in het Arnhemse Rijnstate
ziekenhuis en het Haga ziekenhuis in den Haag. De specialisatie is erkend
door de vereniging van Yoga docenten Nederland als specialisatie (50
opleidingspunten).

Herstel-Yoga bij kanker
Herstel-Yoga bij kanker is niet hetzelfde als de diverse yogavormen die
worden beoefend door ‘gezonde’ mensen. Het is een combinatie van veilige
en effectieve mind-body technieken zoals:
• yoga bewegingen en houdingen
• ademtechnieken
• mindfulness & meditatie
• Oefeningen voor mildheid en zelfcompassie
• Ontspanningsoefeningen
Al deze onderdelen van yoga helpen om je lichaam en geest meer in balans te brengen. Yoga heeft een positieve
invloed op het parasympatische zenuwstelsel, het immuunsysteem, het hartvaatstelsel, de longen en de hersenen.
Door yoga krijgt het lichaam de kans om te ontspannen, te herstellen en op te laden. Hierdoor kan het
afweersysteem beter gaan werken. Ook maakt yoga de geest rustiger en verbetert de kwaliteit van leven.
Herstel-Yoga bij kanker geneest geen kanker, maar is een goede aanvulling op de reguliere zorg. Het wordt
ingezet om de bijwerkingen en klachten van kanker en van de behandeling van kanker te verminderen en de
algehele gezondheid te verbeteren.

Indicaties
Resultaten in de wetenschappelijke literatuur wijzen erop dat yoga een ondersteunende rol kan vervullen in het
herstelproces van kankerpatiënten en mensen met een chronische aandoening. Indicaties waarbij yoga kan helpen
zijn o.a. 5
• Angst en stemmingswisselingen
• stress en depressie
• vermoeidheid en slaap problemen
• concentratie problemen
• ademhalingsproblemen
• kwaliteit van leven
Docenten leren de meest actuele medisch wetenschappelijke kennis op het gebied van kanker , de risico factoren,
de rol van het immuunsysteem en de stress/ontspanningsresponse, diagnose- en behandel methodes en reguliere
behandelingen, bijwerkingen en klachten na behandeling (lichamelijk en geestelijk).
Daarnaast ontwikkelt de docent theoretische en praktische kennis van veilige en effectieve mind-body technieken bij
kanker zoals Bewegen en houdingen (asana’s); Ademhaling (pranayama’s); Ontspanningstechnieken; Mindfulness;
Mildheid en Klank. Het ontwikkelen van educatieve vaardigheden om mensen met kanker te begeleiden en zelf
Herstel-Yoga lessen te geven en samen te stellen staat centraal in het 2e gedeelte van de opleiding. Er wordt veel
geoefend en de docent krijgt super- en intervisie op zijn leerproces. Tenslotte wordt veel aandacht besteed aan een
correcte Intake procedure en verslaglegging en professionele communicatie met artsen en andere zorgverleners.
De specialisatie start op 2 okt ’21 en wordt afgerond met een examen op 13 maart ’22. Zie hier voor meer
informatie.
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Gary H. Lyman et al. Integrative Therapies During and After Breast Cancer Treatment: ASCO Endorsement of the SIO Clinical
Practice Guideline. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY March 2018
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Accreditatie van specialisaties aangeboden in Nederland en België
Een oncologische specialisatie kan zich aanmelden voor accreditatie. De aanmelding zal worden getoetst door de
accreditatie commissie op 2 domeinen:

A. Het leerproces van de docent is voldoende geborgd door oefensessies, inter/supervisie,
praktijkopdrachten, toetsen, verslaglegging en eindexamen.
B. De specialisatie moet waarborgen dat de yoga docent de volgende competenties heeft ontwikkeld:

Docent is vakinhoudelijk competent
1. Docent is bekend met de 4 pijlers van ‘Integrative medicine’ en het ethisch raamwerk voor complementaire
methodes en kan zijn handelen en oefensessies hieraan toetsen.
2. Docent heeft actuele medische en psychologische basis kennis.
3. Docent heeft actuele basis kennis van de ziekte kanker, de meest voorkomende vormen van kanker, diagnose en
behandelingstrajecten in het ziekenhuis en elders, alsmede kennis van de fysieke en geestelijke klachten voor, tijdens
en na behandelingen van kanker.
4. Docent heeft actuele basis kennis van de meest voorkomende vormen van chronische aandoeningen, alsmede
kennis van de fysieke en geestelijke klachten.
5. Docent heeft actuele kennis van de biologie, psychologie en filosofie van Yoga in relatie tot kanker en chronische
ziekte.
6. Docent kent de volgende mind-body technieken 1) beweging/houdingen (Asana’s) ; ademtechnieken (Pranayama’s
en andere ademtechnieken); 3) meditatie/mindfulness; 4) ontspanningstechnieken; 5) compassie oefeningen; 6)
gebruik van klank (bv. Mantra’s).
7. Docent kent de contra-indicaties voor bovengenoemde technieken.
8. Docent kent het intake formulier en de intake procedure, dossiervorming, en de rapportage procedure aan arts of
therapeut.

Docent is pedagogisch en didactisch competent
1. Docent beheerst de volgende mind-body technieken en weet hoe de technieken toe te passen in groepssessies en
individueel.
i. Beweging/houdingen (Asana’s)
ii. Pranayama’s en andere ademtechnieken
iii. Meditatie/mindfulness
iv. Ontspanningstechnieken
v. Compassie technieken
vi. Gebruik van klank (bv. Mantra’s).
2. Docent past didactische principes toe tijdens het lesgeven.
3. Docent is in staat om zelf oefensessies samen te stellen op basis van bovengenoemde punten.
4. Docent kan in groepssessies rekening houden met individuele verschillen en zijn doen en laten afstemmen op de
individuele deelnemers.

Docent is organisatorisch competent
1. Docent kan een professionele intake afnemen om de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van cliënt in kaart te
brengen. Op basis hiervan kan docent de belangrijkste herstel-yoga leerpunten voor de cliënt vaststellen.
2. Docent kent de volgende medische en ethische regels en past die toe:
a. Kan een cliënt dossier vormen en terug rapporteren aan arts of therapeut (indien nodig).
b. Kent zijn rol als yogadocent in het complementaire veld versus de rol van medici en paramedici.
c. Heeft actuele kennis van communicatie lijnen en privacy regels in de reguliere zorg en kan professioneel
communiceren met artsen en therapeuten.
d. Kan netwerken met andere oncologische behandelaars, o.a. via contacten met ziekenhuis, huisartsen,
praktijkondersteuners en een lokaal oncologisch netwerk.
e. Heeft een erkende klachtenregeling volgens de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) of in
België een erkende Belgische klachtenregeling.
f. Heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
g. Heeft een privacy reglement volgens de privacywet AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
h. Heeft zijn ethische richtlijnen kenbaar gemaakt op zijn website. .
i. Hanteert in zijn praktijkruimte een goede hygiëne conform BIG therapeuten in Nederland en RIZIV in België.
j. Zijn externe communicatie via website, flyers, social media is professioneel en in overeenstemming met de
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principes van Integrative medicine en het ethisch raamwerk.
3. Heeft kennis van het kwaliteitsregister yoga bij kanker en het belang van IKNL verwijsgids kanker.

Docent is competent in zelfreflectie en ontwikkeling
1. Docent werkt planmatig aan de ontwikkeling van zijn bekwaamheid.
2. Docent laat zijn ontwikkeling zien tijdens de specialisatie ‘yoga bij kanker en chronische ziekte’ door oefensessies,
intervisie, supervisie, praktijkopdrachten, toetsen, eindwerkstuk en eindexamen.
3. Analyseert zijn eigen gedrag en persoonlijke ontwikkeling en kan positieve leerdoelen formuleren.
4. Is op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van herstel-yoga.
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