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Normering verpleegkundig oncologische zorg volgens V&VN Oncologie 
V&VN Oncologie vindt dat verpleegkundige oncologische zorg beschikbaar moet zijn voor alle 
patiënten met een oncologische aandoening, ongeacht in welk deel van de keten de patiënt zich 
bevindt. Grote verschillen in organisatievormen en spreiding van patiënten met kanker over 
organisaties vragen om inzet op maat. Ziekenhuizen moeten zorgen voor brede beschikbaarheid van 
verpleegkundigen met de juiste expertise, als borging voor de continuïteit van de verpleegkundige 
oncologische zorg.  
 
V&VN Oncologie stelt de volgende normering van verpleegkundige oncologische zorg voor:  
Op een klinische afdeling met hoogcomplexe oncologische zorg wordt verpleegkundige oncologische 
zorg geborgd als 100 % van de verpleegkundigen oncologieverpleegkundige is of de opleiding hiertoe 
volgt.  
 
Op een klinische oncologische afdeling wordt verpleegkundige oncologische zorg geborgd als 50 % 
van de verpleegkundigen oncologieverpleegkundige is of de opleiding hiertoe volgt.  
 
Op een klinische afdeling waar ook niet oncologische patiënten verpleegd worden, wordt 
verpleegkundige oncologische zorg geborgd als minimaal de helft van het verpleegkundig personeel 
dat zorg verleent aan de oncologische patiënten, oncologieverpleegkundige is of de opleiding hiertoe 
volgt. In iedere dienst is een oncologieverpleegkundige op de afdeling aanwezig voor patiëntenzorg. 
 
Op een oncologische dagbehandeling voor toediening van cytostatica, wordt verpleegkundige 
oncologische zorg geborgd als 100 % van de verpleegkundigen oncologieverpleegkundige is of de 
opleiding hiertoe volgt.  
 
In het ziekenhuis is minimaal één verpleegkundig specialist 5 werkdagen per week voor iedere 
oncologische patiënt beschikbaar, zowel klinisch als poliklinisch. 
 
Bevoegd en bekwaam volgens V&VN Oncologie  
V&VN Oncologie vindt dat de verpleegkundige in het bezit moet zijn van een getuigschrift waaruit blijkt 
dat deze met goed gevolg een door de Minister van VWS aangewezen vervolgopleiding 
verpleegkunde op het gebied van oncologie heeft afgesloten.1 
De volgende getuigschriften zijn erkend: 

• Een getuigschrift vanaf 2006 waaruit blijkt dat betrokkene een door een zorginstelling 
verzorgde vervolgopleiding oncologie met goed gevolg heeft afgesloten en die opleiding onder 
het toezicht staat van het CZO. 

• Een getuigschrift afgegeven tussen 2002 en 2006 waaruit blijkt dat betrokkene een door een 
zorginstelling verzorgde vervolgopleiding tot verpleegkundige op het gebied van oncologie 
met goed gevolg heeft afgesloten en voor die opleiding een erkenning door de LRVV heeft 
verkregen. 

• Een getuigschrift van vóór 2002 waaruit blijkt dat betrokkene een vervolgopleiding tot 
verpleegkundige op het gebied van oncologie met goed gevolg heeft afgesloten en welke 
opleiding is verzorgd door een zorginstelling die voor daarvoor in de periode van 2002 tot en 
met 2008 een erkenning door de LRVV heeft verkregen.  

De oncologieverpleegkundige moet relevante oncologische werkervaring hebben en een portfolio2  
bijhouden.  

                                            
1 Staatscourant nr. 33354, paragraaf 4 artikel 3 CZO/LRVV 
2 De oncologieverpleegkundige volgt jaarlijks geaccrediteerde scholing  


