
Er wordt veel van je gevraagd als 
oncologieverpleegkundige. Naast je 
verzorgende rol ondersteun je  
patiënten ook op psychosociaal 
gebied. Hoe doe je dat? Hoe ga je om 
met verlies, angst, eigen regie, vragen 
over intimiteit of werk?

Praktische workshops 
De Care Academy biedt gespecialiseerde work-
shops voor klinisch, poliklinisch en eerstelijns 
oncologieverpleegkundigen. Onze ervaren trai-
ners en docenten zijn dagelijks werkzaam in 
de oncologie. Ze hebben veel actuele kennis en 
geven je handvatten voor de dagelijkse prak-
tijk met patiënten. Zodat je vol vertrouwen kunt 
communiceren én ondersteunen. 

Onze aanpak wordt 
gewaardeerd:

	’Fijne combinatie 
van praktische 
oefeningen en 
nieuwe kennis.’

	‘De oefeningen met 
interventies geven 
echt houvast.’

	‘Ik ga met meer 
bagage de 
gesprekken in.’

‘Informatief, 
compleet, 

professioneel 
en inspirerend.’
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Locatie: Alle workshops vinden plaats op het kantoor bij de Care Academy,  
Koningin Wilhelminalaan 12, Amersfoort. (2 min lopen van station) 

Kosten: € 95,- per deelnemer (vrij van btw)

Kalender 2019

Workshop

Eigen regie 
bij kanker 

Intimiteit 
en kanker 

Kanker in 
het gezin

Verlies bij 
kanker 

Werken en 
kanker  

Trainer

Nicolien
van Rooij

Ivonne Oomen

Arrien van
Prooijen

Gerda Kort

Machteld de Bont
ism oncologie-
verpleegkundige

Data 2019

Wo 20 maart 
Vrij 7 juni 
Wo 13 november 

Do 28 maart 
Vrij 21 juni 
Wo 11 december 

Wo 10 april 
Wo 19 juni
Wo 6 november

Vrij 8 maart
Vrij 20 september 
Wo 27 november 

Wo 6 maart
Di 11 juni 
Vrij 11 oktober 

Tijd
Accreditatie 

V&VN



4 punten



4 punten



4 punten



4 punten

Accreditatie 
in aanvraag

Voor alle praktische info en aanmelding: www.care-academy.nl

9 - 13
13 - 17
9 - 13

13 - 17
9 - 13 

13 - 17 

13 - 17
9 - 13 
9 - 13 

13 - 17
9 - 13

13 - 17

13 - 17
13 - 17
13 - 17

9 - 13
9 - 13
9 - 13

Voor 2019 staan er weer vertrouwde 
en nieuwe workshops op de kalender.

Angst en 
kanker 

Arrien van
Prooijen

Wo 13 februari 
Wo 29 mei
Wo 2 oktober



4 punten


