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Hoe presenteer je jezelf? 
Na het plenaire ochtendprogramma is het tijd voor de 
lunch en krijg je ruimschoots de gelegenheid om te 
netwerken met collega’s. Na de lunch start de eerste 
ronde individuele parallelsessies, waarbij je kunt kie-
zen voor onderwerpen die aansluiten bij jouw profes-
sionele interesses. Zo kun je een pitchsessie bijwonen 
rondom nieuwe (behandel)methoden op het gebied 
van chirurgie, hematologie, pathologie, radiologie en 
nucleaire geneeskunde. Of je wordt bijgepraat over de 

Tijdens de Verdiepingsdagen Oncologie, die als alter-
natief voor de Oncologiedagen worden georgani-
seerd,  ligt de focus op het vakinhoudelijk uitdiepen 
van een specifiek onderwerp of thema in de kanker-
zorg. De nadruk ligt in het bijzonder op je persoonlijke 
ontwikkeling als zorgprofessional en op patiëntge-
richte zorg. 
De opening op dinsdagochtend staat dan ook in het 
teken van een hot topic: hoe organiseren we de zorg 
écht rondom de patiënt? De Deense deskundige Eva 
Gustafsson van het Karolinska Instituut laat zien hoe 
ze hier in Denemarken  mee aan de slag zijn gegaan 
met hulp van zorgpaden. Erna Elferink, sectormana-
ger Ambulante Zorg, vertaalt aansluitend het Deense 
organisatiemodel naar de Nederlandse situatie. Wat 
kunnen we leren van het Deense voorbeeld en wat 
betekent dit voor de werkvloer?  
Kan een bestaande afdelingsorganisatie worden los-
gelaten? Dat is het gewaagde thema waarover Bert 
Fledderus, projectmanager Proeftuinen MBO-HBO & 
Professioneel Opleiden, en Hanneke Jenje, operatio-
neel manager, je bijpraten.

Op 20 en 21 november houden we de allereerste Verdiepingsdagen Oncologie. Heb 
je je nog niet ingeschreven? Of heb je je al aangemeld, maar twijfel je nog over 
welke thema’s je gaat bijwonen? Om je te inspireren hebben we de thema’s en  
onderwerpen voor je op een rijtje gezet, zodat je weet waarom je de Verdiepings-
dagen Oncologie niet mag missen als je je verder wilt professionaliseren.

De Verdiepingsdagen
Oncologie

nieuwste inzichten rondom kankerregistratie in de 
praktijk. 
Gaat je voorkeur uit naar persoonlijke ontwikkeling? 
Marius Buiting, directeur van de Nederlandse Vereni-
ging van Toezichthouders in de Zorginstellingen 
(NVTZ), en Philip Walkate, cabaretier en presentator, 
leren je op speelse, maar onderbouwde, wijze hoe je 
je persoonlijke presentatie kunt verbeteren.  Ook la-
ten ze zien hoe je zowel in- als extern efficiënter kunt 
communiceren.  

Spiritualiteit in de praktijk
In het tweede ronde van de individuele parallelsessies 
ligt de focus op ethische vraagstukken. 
Ziekenhuisverplaatste zorg is al jaren een veelbespro-
ken onderwerp. Deze zorg is gebonden aan gedetail-
leerde wetten en regels, die ook nog eens regelmatig 
wijzigen. Wat betekent dit voor de verpleegkundige 
zorg in het ziekenhuis? En voor de thuiszorg? Wilma 
Bijsterbosch, programmamanager Ziekenhuisver-
plaatste zorg, en Karin Timm, verpleegkundig specia-
list intensieve zorg, vertellen je de ins en outs. 
Spirituele zorg voor patiënten die geconfronteerd 
worden met hun sterfelijkheid is het onderwerp van 
Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek en bijzonder hoog-
leraar Palliatieve Zorg, en Mecheline Linden, klinisch 
psycholoog en opleider. Ze reiken je handvatten aan 
die je helpen om patiënten, die hiermee te maken 
hebben, zo goed mogelijk te begeleiden.

Helpt een gesprek over goede zorg?
Op woensdagochtend laten Hans van Dartel, (niet-
praktiserend) verpleegkundige, en Kiki Lombarts, 
hoogleraar Professional Performance, tijdens het 
plenaire programma zien waar we winst kunnen 
behalen bij het verbeteren van de zorg. Helpt het om 
samen in gesprek te blijven? En hoezeer zijn we af-
hankelijk van de organisatorische condities en van 
verhoudingen in teams? 

Zorg voor jezelf 
Het middagprogramma begint opnieuw met parallel-
sessies, waarbij je kunt kiezen tussen vakinhoudelijke 
verdieping en persoonlijke ontwikkeling. Wil je weten 
hoe je de bloeduitslagen van het laboratoriumonder-
zoek beter kunt interpreteren? Volg dan de interac-
tieve bijeenkomst van internist-oncoloog Franchette 
van den Berkmortel. 
Sinds een paar jaar kunnen oncologieverpleegkundi-
gen een voorschrijfbevoegdheid aanvragen. Maar hoe 
is dit nu bij wet geregeld? Welke voorwaarden zijn 
eraan verbonden? En hoe ziet de scholing eruit? Mar-
ga Hijkoop en Michella Visser,  oncologieverpleegkun-
digen, praten je bij. 
Als oncologieverpleegkundige ben je kwetsbaar voor 
burn-out. Hoe kan goed leiderschap bijdragen aan 
een gezonde werkomgeving? En wat kun je zelf doen 
om werk en privé goed te organiseren? Erik van Mui-
lekom, verpleegkundig specialist, en Marc Verschuren, 
diensthoofd Ontwikkeling en Opleiding laten zien 
hoe je als zorgprofessional goed voor jezelf zorgt en 
wat dat betekent voor de patiënt. 

Beter worden is niet voor watjes
De individuele sessies in het tweede deel van het 
middagprogramma gaan in op de consequenties voor 
patiënten na de oncologische behandeling. Chemo-
brein en vermoeidheid zijn veelvoorkomende klach-
ten. Wat zijn de nieuwste wetenschappelijke inzich-
ten op dit gebied? Wat kun je doen als verpleegkun-
dige? 
Hopen op genezing of een langere levensverwach-
ting. Ook al is de prognose anders, sommige patiën-
ten hebben veel hoop op een beter perspectief. Als 
verpleegkundige is het soms lastig om deze situatie 
in te schatten. Hoe ga je hier als verpleegkundige mee 
om?  Corine Nierop - Van Baalen, verpleegkundig spe-
cialist oncologie, geeft je tips en inzichten.
De bevriende journalisten Bart van Eldert en Daniëlle 
Pinedo kregen kanker en werden beter. In de brieven 
die ze elkaar schreven deelden ze lief en leed met 
elkaar. De briefwisseling is gebundeld in het boek 
‘Beter worden is niet voor watjes’. Op de Verdiepings-
dagen Oncologie vertellen ze hun verhaal met de 
nodige humor.

‘De essentie van kennis  
vergaren zit in het weten waar  

je kennis kan halen. Daarom 
combineren we tijdens de  

Verdiepingsdagen kennisuitwis-
selen met netwerken’

Natascha Schrama, 
voorzitter Verdiepingsdagen Oncologie

Op het V&VN Plein tref je alle  
kennis en ervaring over een  

specifiek deskundigheidsgebied 
of thema binnen de oncologie bij 
elkaar. Wil je je verder verdiepen, 
bezoek hier dan de verschillende 

netwerken, tumor- of thema- 
werkgroepen.  

Kijk voor het hele programma 
inclusief ontbijt, lunch en 
avondsymposia op www. 

verdiepingsdagenoncologie.nl 

Schrijf je in 

voor 1 oktober.   

En maak gebruik  

van de vroeg- 

boekkorting
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