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Opleiding Oncologisch Voetzorg Verlener

Doel

Toen Mischa Nagel de cursus Voetzorg & Oncologie

ontwikkelde, besteedde geen enkele voetzorg opleiding

in Nederland aandacht aan kanker. De belangstelling

voor de cursus was onverwacht groot. Deelnemers

waren zeer enthousiast over de geboden informa�e en

de betrokkenheid van de docent. Er bleek behoe�e te

zijn aan een specialisa�e naast de al bekende

reuma�sche en diabe�sche aantekening. Daarom

introduceerde hij de specialisa�e oncologisch

voetzorgverlener OVV en vroeg daar een merkrecht op

aan.

Het doel van deze specialisa�e is voetzorgverleners

bewust te maken van de implica�es van de ziekte kanker

en van de gevolgen van behandeling ervan, zodat zij een

veilig en doelma�g voetzorgverleningstraject kunnen

inze� en in afstemming met de behandelend arts.

Een specialisa�e in de oncologie is op zich niet bijzonder:

er zijn inmiddels oncologisch dië�sten, oncologisch

fysiotherapeuten, enzovoort. Een in oncologie

gespecialiseerde voetzorgverlener ontbreekt in deze

disciplines en is hard nodig. Kankerpa�ënten wenden

zich �jdens de rustperioden van hun kuren regelma�g

tot voetzorgverleners. Die gaan aan de slag met

gebrekkige kennis en hebben geen idee wat de mogelijke

consequen�es van hun voetbehandeling kunnen zijn

voor kankerpa�ënten die onder behandeling zijn..

Een opleiding in de oncologische voetzorgverlening

levert niet alleen kenniswinst op maar zal ook bijdragen

aan een sterk verbeterde communica�e tussen de

zorgverleners van de pa�ënt/cliënt. Onder de term

voetzorgverleners wordt verstaan: podotherapeuten,

podologen, medisch pedicures en pedicures.

Elk jaar komen er ten minste 100.000 kankerpa�ënten

bij, van wie twee derde de ziekte overlee�. Deze

overlevenden vormen voor voetzorgverleners nog een

extra doelgroep, omdat zij sta�s�sch gezien vaker de

huisarts bezoeken met normale klachten - dus ook met

voetklachten. Daarnaast is een regelma�ge screening

van de voeten van deze groep noodzakelijk.

Kanker en voetzorgverlening

Pedicure DV/RV:     6 punten

De gehele opleiding kost € 1295,-- (we berekenen geen

BTW).

ACCREDITATIE

Kosten van de opleiding:

Inclusief; cer�ficaat, lesmateriaal en hand-out

Inschrij�osten;  zijn bij de prijs inbegrepen. U betaalt

10% bij inschrijving.

BVV: 100 punten

Examengelden;  examengelden zi� en bij in de prijs.

Lunch: �jdens alle lesdagen van de opleiding verzorgen

wij een gezonde lunch.

Medisch pedicure: 24 punten (9 Voetzorg / 6

Kwaliteitsbewust handelen / 9 Professionaliteit)

Opleiding
Oncologisch

Voe� org Verlener



PediRoda - - 7 2Parmentierweg 18 60 PW Almelo

Tel. 0548 - 545 077 - info@pediroda.nl - www.pediroda.nl

30

1) Theorie 36 uur 6 dagen

Opzet Curriculum

3) Zelfstudie 56 uur Incl. casus

Totale studielast 114 uur

2) Prak�jk 12 uur 2 dagen

4) Examen 8 uur

Voor de specialisa�e Oncologisch Voetzorgverlener is de

volgende opzet gemaakt.

Na het behalen van het examen krijgt de deelnemer een

diploma dat een jaar geldig zal blijven. Gedurende die

periode mogen zij de �tel ‘Oncologisch Voetzorgverlener

OVV’ gebruiken. Dit is een geregistreerde �tel.

Deelnemers zullen eens per jaar worden opgeroepen

voor een herscholingsdag. Deze is verplicht om de

registra�e te behouden. In dit jaar zal ook in

onherleidbare vorm en in een vast format een casus

moeten worden ingeleverd. De data die hieruit

voortkomen worden gebruikt om te meten of de

interven�es van OVV effec�ef en doelma�g zijn. Verder

zijn deze casusdata een opbouw naar klinisch onderzoek.

Hygiëne & Infec�e preven�e Mischa Nagel

Ervaringsdeling Joanneke Bleichrodt

Screening & Preven�e, para neoplas�sche syndromen Johan Toonstra

Vrijdag Inleiding Mischa Nagel

Vrijdag Inloophuis & Opvang Ninian Sammels

Oncozorg voor voeten wat is dat nu precies? Adrienne Sentel

Afslui�ng Mischa Nagel

De laatste fase Joanneke Bleichrodt

De gevolgen van chemo en doelgerichte therapie voor huid en nagel en skelet Johan Toonstra

Onco-psychologie Ninian Sammels

Instrumentele behandeling Marsha Tran

Ervaring Kankerpa�ënt

Stage 1 op de afdeling oncologie van een ziekenhuis      12 uur 2 dagen

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats.

Vrijdag Massage bij kanker Estelle Smits

Van de deelnemers aan de specialisa�e oncologisch voetverzorger wordt verwacht dat zij ervaring opdoen in de
prak�jk. De volgende stage vormt daarom een verplicht onderdeel:

Curriculum deel 3. Zelfstudie

Curriculum deel 2. Prak�jk

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de lesstof die �jdens de theorie-dagen wordt behandeld voorbereiden en
thuis nogmaals doornemen.

Lymfoedeem & Lipoedeem Johan Toonstra

Wat is Kanker? Joanneke Bleichrodt

Curriculum deel 1. Theorie

Neuropathie als gevolg van kankerbehandelingen David Kopsky

Communica�e (Verwijsbrief/Overdrachtsstaat) Mischa Nagel

Look Good Feel Be� er Petra Odenthal

Curriculum deel 4. Examen

Cursisten hebben na afloop van de laatste module twee maanden de �jd om de prak�jkervaring op te doen en naar
aanleiding daarvan een casus in te dienen. Samen met het stageverslag van de ziekenhuis stage vormen deze twee
documenten het uitgangspunt voor het mondelinge examen. Daarnaast is er nog een schri�elijk examen dat met alle
deelnemers tegelijk wordt afgenomen.
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