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 “ Dankzij de Masterclass weet ik meer over de verschillende medische 
oncologische behandelmogelijkheden en de gevolgen daarvan. De verbreding 
van mijn medische kennis is heel prettig, aangezien ik dit ook meeneem in 
mijn behandelingen: zowel op fysiek als mentaal vlak. Zo weet ik nu nog beter 
wat voor fysieke en mentale gevolgen verschillende behandelingen kunnen 
hebben. Dit inzicht zorgt ervoor dat ik mijn werk nog beter kan doen. Dankzij 
deze tweedaagse cursus weet ik nu beter hoe ik alle medische gegevens over 
de behandelingen kan interpreteren. Zo kan ik nog beter bepalen wat voor mijn 
behandelingen wel of niet relevant is. De Masterclass heeft mijn zorg voor de 
patiënt nog meer verdiept”

FYSIOTHERAPEUT MARJON
Lees het hele interview met Marjon en haar collega’s via Lerenbijavl.nl 

“ We leiden mensen op, zodat hun eigen deskundigheid steeds verder 
vergroot en verdiept en we daarmee voor de patiënt nog meer kunnen 
betekenen. Dat opleiden doen we met verpleegkundigen, dokters en 
andere zorgprofessionals. Ook daar zet ik me graag voor in.”

 Internist-Oncoloog en Medisch Directeur

JACQUELINE STOUTHARD

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


PARAMEDISCHE ZORGPROFESSIONALS 
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 Masterclass Oncologie. 
In korte tijd breid jij met deze speciale master-
class jouw kennis over oncologie uit. Speciaal 
gemaakt voor zorgprofessionals, die werken met 
patiënten met kanker, zoals fysiotherapeuten, 
diëtisten, apothekers- en huisartsassistenten.

KENNIS, INZICHTEN EN VAARDIGHEDEN
Tijdens deze verdiepende 2-daagse cursus  
leer je meer over oncologie en het werken  
met oncologische patiënten. Je ontwikkelt 
kennis, inzichten en vaardigheden die nodig 
zijn om jouw patiënten en hun naasten zo  
goed mogelijk te begeleiden. Zo versterk je  
in korte tijd jouw basiskennis over oncologie.  
Dit pas je vervolgens in jouw eigen functie toe, 
waardoor je jouw patiënten nóg betere zorg  
op maat kunt bieden. 

SPECIAAL VOOR  
ZORGPROFESSIONALS



WAT IS KANKER? BEHANDELINGEN IN DE ONCOLOGIE 

Tijdens deze speciale masterclass leer je alles over kanker en 
kankerbehandelingen om dit vervolgens in jouw eigen func-
tie toe te passen. Perfect voor iedereen die wel met oncologie 
patiënten werkt, maar niet in de oncologische context is opge-
leid. De volgende modules en onderwerpen komen aan bod: 

DIAGNOSTIEK

WAT IS KANKER CHEMOTHERAPIE

MEELOPEN
Daarbij is het mogelijk een 
dagdeel mee te lopen op een 
verpleegafdeling van het AVL. 
Op die manier krijg je een nog 
beter beeld van wat er bij onco-
logische zorg komt kijken. 

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 eruit. 

RESULTAAT
Als je de Masterclass Oncologie 
afrondt, ontvang je een certifi-
caat en 14 accreditatiepunten 
voor het paramedisch kwali-
teitsregister ADAP.

OORZAKEN VAN KANKER

FASEN VAN ZIEKTE - PATIËNT JOURNEY 

HORMOONTHERAPIE 

DOELGERICHTE THERAPIE

CHIRURGIE

 BESTRALING

PALLIATIEVE ZORG

KLINISCH WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK 

 IMMUNOTHERAPIE 

VERSCHILLENDE ONDERWERPEN



START:

Februari, mei en november 

DE MASTERCLASS DUURT: 

 2 lesdagen verspreid over 2 maanden  
(Per module 2 uur voorbereiding)

CERTIFICERING:

Accreditatie bij  
Kwaliteitsregister ADAP

LOCATIE:

Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam

KOSTEN:

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

DE MASTERCLASS IS GESCHIKT VOOR: 
Zorgprofessionals die in korte tijd meer 
willen leren over oncologie.  

BENODIGDE DIPLOMA’S:

Een zorg gerelateerde paramedische 
opleiding op MBO- of HBO-niveau

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 onderwijsinstituut voor zorgprofessionals. Op basis van onze 
laatste inzichten bieden wij het best mogelijke behandelresultaat 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.

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/



