
INSTAPMODULE 
ONCOLOGIE- 

VERPLEEGKUNDIGE

Kanker wordt steeds meer een  

chronische ziekte. Ruim 64% van de  

patiënten is 5 jaar na de diagnose 

nog in leven. De cliënt/patiënt wordt 

steeds meer thuis verpleegd.  

Hierdoor verandert ook de zorgvraag 

en de vraag naar gespecialiseerde 

verpleging.

SPECIALISEER 
JEZELF IN DE 
COMPLETE 
CONTEXT

Pak de regie in de zorg met 
onze toekomstgerichte opleidingen



ExpertCare

Perkinsbaan 14

3439 ND Nieuwegein

Nieuw specialisme
De verandering vraagt gedegen en specialistische kennis van de 

verpleegkundige van het systeem rondom de cliënten/ patiënten. 

Voorbehouden en complexe handelingen, maar ook  

psychosociale begeleiding van de cliënt/patiënt en diens naasten. 

Het is een spilfunctie tussen de verschillende zorgverleners. De  

verpleegkundige moet voorlichting geven en kennis hebben van de 

oncologische aandoeningen en het traject wat een cliënt/patiënt 

doorloopt of doorlopen heeft.

De module
ExpertCare Academy biedt de opleiding tot oncologieverpleeg- 

kundige op NLQF 6 niveau. Voor verpleegkundigen die niet de 

volledige opleiding willen volgen, maar wel meer kennis willen over 

de cytostatica, oncologische ziektebeelden en behandelingen, 

bieden we een instapmodule. Je krijgt les in de anatomie, fysiologie, 

pathologie en klinisch redeneren van de verschillende oncologische 

aandoeningen. Behandelingen en bijwerkingen worden behandeld 

en je krijgt theorie en praktijk scholing in veilig omgaan met  

cytostatica. Daarnaast is er aandacht voor psychosociale  

begeleiding en palliatieve zorg. Na het afronden ontvang je een  

certificaat, waarmee je vrijstellingen kunt krijgen voor een deel van 

de opleiding tot oncologie verpleegkundige niveau NLQF 6.

Start in april of oktober
Ben jij verpleegkundige met diploma niveau 4 of 5, werk je minimaal 

24 uur per week en wil je de oncologie cliënt betere zorg geven in 

de thuissituatie? Start dan met de instapmodule Oncologie- 

verpleegkundige. De V&VN heeft de opleiding geaccrediteerd met 

62 punten. De kosten voor de opleiding zijn € 1.200,-. 

Schrijf je in via www.expertcare.nl.

030 - 600 87 22

info@expertcare.nl

www.expertcare.nl


