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 “ De basiscursus was voor mij een goede test om er achter te komen of 
oncologie bij mij past. Zo heb ik dankzij deze cursus van alles over oncologie 
geleerd, waaronder hoe het er op diverse afdelingen aan toegaat. Dat je van 
verschillende specialisten les krijgt, spreekt erg aan. Ook doordat iedereen 
zo enthousiast over zijn vakgebied vertelt. Je leert ook van alles over het 
vak oncologieverpleegkundige. Het geeft dan ook een goed beeld of je de 
Vervolgopleiding Oncologieverpleegkunde aan kan.”

ONCOLOGIEVERPLEEGKUNDIGE  
IN OPLEIDING DAPHNA:  

Lees het hele interview met Daphna en haar collega’s via Lerenbijavl.nl 

“   Het blijft mooi dat ik een rol mag spelen in de ontwikkeling van mijn 
collega’s door te proberen het beste bij hen naar boven te halen.
Naast het overdragen van kennis is ook het stukje praktijk in ons vak 
echt onmisbaar. Daarbij benadruk ik altijd dat geen vraag te gek is. 
Als je iets niet weet, kan je simpelweg niet verder. Die ruimte en dat 
vertrouwen geven, helpt enorm. Ik vind het ook altijd belangrijk om bij 
een heftige casus te vragen hoe het nu voor de collega is. Impactvolle, 
heftige situaties raken mij na veertig jaar werkervaring gelukkig ook nog 
steeds. Dat mag en dat is juist heel gezond. Het mooie vind ik dat nieuwe 
collega’s mij ook weer aan nieuwe inzichten helpen.”

    Werkbegeleider en oncologieverpleegkundige

 JOSE VAN DEN BERGH – WICHINK:  

https://lerenbijavl.nl/ervaringen-opleidingen/
https://lerenbijavl.nl/ervaringen-opleidingen/


VERGROOT JOUW MEDISCHE KENNIS
Hoe werkt kanker op celniveau? Welke (nieuwe) 
behandelmethodes zijn er en welke ondersteu-
nende zorg is hiervoor nodig? Dit en nog veel 
meer leer je dankzij de Basiscursus Oncologie. In 
4 dagen tijd ontwikkel je een oncologische basis 
van verpleegkundige kennis en vaardigheden, 
zowel op medisch vlak als in het voorlichten en 
begeleiden van jouw patiënten en hun naasten.

BASISKENNIS EN VAARDIGHEDEN  
VOOR VERPLEEGKUNDIGEN



WAT IS KANKER? BEHANDELINGEN IN DE ONCOLOGIE DE IMPACT VAN KANKER

METHODIEKEN EN VEILIGHEID

De Basiscursus Oncologie bestaat uit de volgende modules: 

DIAGNOSTIEK

WAT IS KANKER CHEMOTHERAPIE VERPLEEGKUNDIGE ZORG -  
PATIËNT JOURNEY 

VOORLICHTING EN E-HEALTH 

ETHISCHE DILEMMA’S IN DE 
ONCOLOGIE

  VITAAL BEDREIGDE ONCOLOGISCHE 
PATIËNTMEELOPEN 

Ook loop je een dag mee op een 
verpleegafdeling van het AVL 
om zo een nog beter beeld te 
krijgen van wat er bij oncologi-
sche zorg komt kijken. 

OORZAKEN VAN KANKER

FASEN VAN ZIEKTE - PATIËNT JOURNEY 

HORMOONTHERAPIE 

DOELGERICHTE THERAPIE

CHIRURGIE

 BESTRALING

PALLIATIEVE ZORG

KLINISCH WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK 

VOORBEREIDING EN ZELFSTUDIE
Iedere module bereid je voor 
met modules in onze digitale 
leeromgeving. Deze voorberei-
ding duurt gemiddeld 2 uur per 
module. Zo ga je altijd goed 
voorbereid de cursusdagen in 
en haal je het maximale er uit. 

IMMUNOTHERAPIE 

BASISKENNIS EN VAARDIGHEDEN  
VOOR VERPLEEGKUNDIGEN

PROGRAMMA



START:

Februari, mei en november 

DE CURSUS DUURT:

4 dagen verspreid over 4 maanden.  
(Per module 2 uur voorbereiding)

CERTIFICERING:

Certificaat bij afronding kennistoets 
en praktijkopdrachten

ACCREDITATIE:
Kwaliteitsregister V&V

LOCATIE:

Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam

KOSTEN:

Te vinden via: lerenbijavl.nlKosten:
• Te vinden via: 
lerenbijAVL.nl

DEZE CURSUS IS GESCHIKT VOOR: 
Verpleegkundigen die zorg verlenen aan 
oncologische patiënten en in korte tijd 
meer willen leren over oncologie. 

BENODIGDE DIPLOMA’S:

Diploma verpleegkunde, zoals:  
Verpleegkundige A, MBO-V (niveau 4) 
of HBO-V (niveau 5)

https://lerenbijavl.nl/


NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Een compleet overzicht van onze CZO-opleidingen, 
workshops, masterclasses en stages vind je via: 

JIJ MAAKT HET VERSCHIL 
Wil jij je in een korte tijd specialiseren in de oncologie? 
Dan kies je voor het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Het 
AVL is naast een Comprehensive Cancer Center ook een 
oncologisch onderwijsinstituut. Hier combineren we de 
zorg voor patiënten met kanker met grensverleggend 
onderzoek. Dit maakt ons hét oncologisch onderwi-
jsinstituut voor zorgprofessionals. Op basis van onze 
laatste inzichten bieden wij het best mogelijke behan-
delresultaat en een zo goed mogelijke kwaliteit van 
leven. Deze kennis delen we niet alleen met onze eigen 
collega’s, maar ook kunnen andere zorgprofessionals 
deelnemen aan onze unieke opleidingen en cursussen. 
Want topzorg en toponderzoek leveren, betekent ook 
samenwerken, zodat ook jij het verschil kan maken voor 
de oncologische patiënt.

ER IS MEER… 
Heb je de smaak te pakken en wil jij je verder ontwik-
kelen in de oncologie? Dan kan je na deze Basiscursus 
doorstromen naar de landelijk CZO-erkende Vervolgop-
leiding Oncologieverpleegkunde. 
Een mooie manier om jezelf als verpleegkundige te 
specialiseren in hoog complexe oncologische zorg. In 
deze vervolgopleiding komen namelijk alle aspecten van 
de oncologie aan bod en ga je echt de diepte in. Door 
de combinatie van theorie en praktijk pas je alles direct 
toe op de werkvloer. Je leert echt door te doen. Zo werk 
en leer je als oncologieverpleegkundige i.o. een periode 
op een chirurgische afdeling. Ook werk je op een interne 
afdeling of dagbehandeling. Daarbij is er alle aandacht 
en ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Alles om 
van jou een ervaren oncologieverpleegkundige te maken, 
die vol kennis en zelfvertrouwen aan de slag kan.

lerenbijavl.nl

AVL ACADEMIE Als oncologisch onderwijsinstituut voor zorgprofessionals bieden  
wij innovatief en inspirerend onderwijs op het gebied van 
oncologische vakkennis en vaardigheden. Dankzij diverse 
opleidingen, cursussen en masterclasses kunnen we optimaal 
inspelen op jouw ontwikkelbehoefte. Allemaal zodat jij het verschil 
kan maken voor onze patiënten. 

AVL ACADEMIE 
VERDER LEREN?

https://lerenbijavl.nl/



