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Wat?

Door de ontwikkelingen in de preventie
en de behandeling van kanker wordt
de oncologische zorgverlening steeds
meer gespecialiseerd. Hierdoor is
binnen deze sector een zeer duidelijke
vraag aanwezig naar een groeiende
specialisatie van de verpleegkundigen. Als oncologisch verpleegkundige
vervul je een gespecialiseerde en coördinerende rol tegenover patiënten,
hun onmiddellijke omgeving, andere
zorgverleners, het multidisciplinaire
team en zorgorganisaties. Door een
vakoverschrijdende expertise en een
permanente professionele ontwikkeling, neem je het voortouw in de
verdere uitbouw van de verpleegkundige oncologische zorg.

Didactische aanpak

Om de bijzondere beroepstitel
‘verpleegkundige gespecialiseerd
in de oncologie’ te behalen moet je
de 60 studiepunten volgen. Deze 60
studiepunten is een combinatie van
theorie en stage binnen een oncologische setting.
Wens je je echter als verpleegkundige enkel te specialiseren binnen de
oncologie dan kan je ook kiezen voor
20 studiepunten oncologie.
De docenten zijn artsen-specialisten
of verpleegkundigen die werken op
een oncologische afdeling van algemene of universitaire ziekenhuizen.

Inhoud
PG oncologie

20 sp

oncologische
basiswetenschappen

5 sp

begeleiding in de
oncologie

5 sp

symptoommanagement

5 sp

solide tumoren

5 sp

Voor de studenten die het traject
in het kader van de bijzondere
beroepstitel volgen moeten er
nog 30 studiepunten (450 uur)
beroepspraktijk gevolgd worden +
nog 2 opleidingsonderdelen (telkens
van 5 stp) theoretisch onderwijs.

Data
De opleiding gaat van start op
donderdag 8 oktober 2020.
De verdere lesdata kan je vinden op
www.viveshealthcareschool.be
De lessen vinden plaats van
8.30 tot 17 uur.
Doelgroep
Verpleegkundigen die zich wensen te
specialiseren in de oncologische zorg.
Kostprijs
De volledige opleiding
van 60 studiepunten: 2150 euro
20 studiepunten theoretisch
onderwijs: 1450 euro
Het is ook mogelijk om aparte
lesdagen te volgen.
Inschrijving
Je kan inschrijven via www.viveshealthcareschool.be. Na je inschrijving
krijg je een bevestiging en verklaar je
je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden
zoals vermeld op de website.
Getuigschrift postgraduaat oncologie
- bijzondere beroepstitel
Slaag je voor de 20 stp dan ontvang
je het getuigschrift postgraduaat
oncologie. Slaag je voor de 60 stp dan
ontvang je het getuigschrift postgraduaat oncologie - bijzondere beroepstitel en voldoe je aan de eisen voor
het aanvragen van deze bijzondere
beroepstitel.
Wie afzonderlijke lesdagen volgt, krijgt
een aanwezigheidsattest.
Melden van afwezigheden
Als je een dag niet aanwezig
kan zijn, kan je dat melden aan
stefanie.claeys@vives.be.
De organisatie kan beslissen de
opleiding niet te laten plaatsvinden
bij onvoldoende inschrijvingen.
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