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ALGEMENE NORMEN VOOR VERPLEEGKUNDIGE ONCOLOGISCHE ZORG  

 
 Minimaal de helft van het verpleegkundig personeel

1
 op poliklinieken, verpleegafdelingen of  dagbehandelingen waar 

oncologische patiëntenzorg plaats vindt, beschikt over de LRVV- of CZO-erkende opleiding tot 
oncologieverpleegkundige

2
 of volgt de opleiding hiertoe. Zorginstellingen hebben tot 2022

3
 de tijd om aan deze norm 

te voldoen. 
 

 Op deze afdelingen is in elke dienst tenminste 1 gediplomeerd oncologieverpleegkundige werkzaam.  
 

 Voor patiënten die moeten worden opgenomen op afdelingen welke niet gespecialiseerd zijn in de betreffende 
tumorsoort en/of behandelwijze, is een systeem van ‘bedside consultation’ beschikbaar waarbij een daartoe 
aangewezen tumorspecifiek gespecialiseerd oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist

4
 de betreffende 

afdeling(en) bezoekt. Zij overlegt met de verantwoordelijk afdelingsverpleegkundige en adviseert deze over feitelijke 
en potentiële verpleegproblemen, interventies, nazorg en/of overdracht naar andere hulpverleners, en overige 
aandachtspunten. Daarnaast is de betreffende gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist op 
aanvraag te consulteren. 
 

 Elke patiënt die weet dat hij verdacht wordt van een oncologische aandoening of waarbij deze diagnose is gesteld, 
heeft in elke fase van het zorgtraject (diagnostiek, behandeling,  nazorg en palliatieve fase) en ongeacht de plek waar 
hij de zorg ontvangt (poliklinisch, in dagbehandeling, klinisch of in de thuissituatie) de mogelijkheid om laagdrempelig 
contact op te nemen met een tumorspecifiek gespecialiseerd verpleegkundige (oncologieverpleegkundige of 
verpleegkundig specialist) als aanspreekpunt c.q. contactpersoon

5
. De patiënt wordt hier actief over geïnformeerd. 

 

 Elke patiënt die start met een behandeling van zijn oncologische aandoening, wordt voor een kennismakings- en 
voorlichtingsgesprek verwezen naar een tumorspecifiek gespecialiseerd oncologieverpleegkundige of verpleegkundig 
specialist. 
 

 Bij elk diagnosegesprek en slecht nieuws gesprek is tijdens of aansluitend op het gesprek een 
oncologieverpleegkundige aanwezig ten behoeve van begeleiding en ondersteuning. 

 

 Toediening van oncolytica wordt gedaan door een gediplomeerd oncologieverpleegkundige (of in geval van een 
student in opleiding tot oncologieverpleegkundige, onder supervisie van een gediplomeerd 
oncologieverpleegkundige).  
 

 Elke verpleegkundige, verantwoordelijk voor zorg aan oncologische patiënten, toont via deelname aan het 
kwaliteitsregister  van V&VN en het bijhouden van een portfolio aan, dat hij of zij actueel vakbekwaam is op het 
gebied van de oncologieverpleegkunde. 

 

                                                           
1
 In personen 

2
 De verpleegkundige is in het bezit 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 
(bron: Staatscourant nr. 33354, par. 3 art. 4 CZO/LRVV). 
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 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. 
3
 i.v.m. de beoogde herinrichting van de CZO-erkende vervolgopleiding 

4
 De verpleegkundig specialist heeft de MANP afgerond en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister RSV 

5
 Inmiddels opgenomen in de basisset prestatie-indicatoren IGZ voor verslagjaar 2016 (p. 86-88). 

http://www.igz.nl/Images/IGZ%20Basisset%20kwaliteitsindicatoren%20ziekenhuizen%202016_tcm294-367407.pdf

