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REGISTRATIEFORMULIER 

Gegevensbank oncodiëtisten 

 

 

� Aanspreektitel 

� Mevrouw 

� Mijnheer 

 

� Naam  

 

………………………………………………………..……………………………….. 

 

� Voornaam 

 

…………………………………………………………………………………... 

 

� Ik ben in het bezit van een diëtistenvisum uitgereikt door de Federale 

Overheidsdienst FOD – vergunning voor de uitoefening van het beroep van diëtist. 

! verplicht indien u in onze gegevensbank wenst opgenomen te worden 

� Ja, mijn visumnummer is : ……………………… 

� Aanvraag lopende 

 

� Ik ben in het bezit van een RIZIV-erkenningsnummer  

� Ja, mijn RIZIV-erkenningsnummer is : ……………………… 

� Nee 

 

� Welke specifieke ervaring of opleiding hebt u binnen de oncologie? 

� Werkervaring op oncologie in een ziekenhuis 

� Werkervaring met begeleiden van kankerpatiënten als zelfstandig diëtist  

� Opleiding/navorming in oncodiëtetiek 

� Andere:  

……………………………………………………………………………………… 

 

� Huidig werkveld 

� Ziekenhuis > Welk ziekenhuis? …………………………………………………….. 

 

Adres:   ……………………………………………………………………………….................. 

 

 ……………………………………………………………………………………………….. 
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Tel.:  ………………………………………………………………………………………….. 

 

GSM:  ………………………………………………………………………………………….. 

 

E-mail:  ………………………………………………………………………………………….. 

� Zelfstandig 

Adres:   ……………………………………………………………………………….................. 

 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 

Tel.:  ………………………………………………………………………………………….. 

 

GSM:  ………………………………………………………………………………………….. 

 

E-mail:  ………………………………………………………………………………………….. 

� Thuiszorg > Welke thuiszorgorganisatie? …………………………………………. 

� Andere……………………………………………………………………………… 

 

Volgende privégegevens verschijnen nooit op de website, en zullen alleen door Stichting 

tegen Kanker aangewend worden voor eigen gebruik 

 

� Adres (privé): ………………………………………………………………………………... 

 

                                      ………………………………………………………………………………….. 

 

� Tel. (privé): …………………………………………………………………………………... 

 

� GSM (privé): …………………………………………………………………………………… 

 

� E-mail (privé): ………………………………………………………………………………... 

 

� Bent u bereid om voordrachten te geven? 

� Nee 

� Ja: 

� Rond voeding in kankerpreventie 

� Rond voeding bij kanker 

� Rond voeding na kanker 

� Bent u bereid om kooklessen te geven? 

� Nee 

� Ja: 

� Rond voeding in kankerpreventie 

� Rond voeding bij kanker 

� Rond voeding na kanker                 (ga verder op de volgende bladzijde aub) 
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� Wenst u patiënten voor voedingsadvies rond kanker te begeleiden?  

� Nee 

� Ja: 

� Voor advies rond voeding in kankerpreventie 

� Voor advies rond voeding bij kanker 

� Voor advies rond voeding na kanker 

 

� Indien u op bovenstaande vraag ‘Ja ‘ antwoordde: welke tariefhantering kunnen 

mensen verwachten? 

� Officiële richttarieven – i.e. zoals voorgeschreven voor verstrekkingen met RIZIV-  

   terugbetalingen (diabetespas, zorgtrajecten diabetes en nierinsufficiëntie) 

� Eigen tarief 

 

� In welke ta(a)l(en) verleent u bovenvermelde diensten? 

� Nederlands 

� Frans 

� Duits 

� Andere: …… 

 

� Geeft u toestemming aan Stichting tegen Kanker om uw professionele gegevens op 

haar website – www.kanker.be - te publiceren in haar gegevensbank met 

oncodiëtisten? 

� Nee 

� Ja 

� Ja, maar niet volgende gegevens  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

� Wenst u een extra vermelding in uw visitekaartje op de site, bijvoorbeeld 

‘diensverlening uitsluitend voor patiënten van het ziekenhuis X’ of … 

� Ja, volgende:  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 (ga verder op de volgende bladzijde aub) 
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� Wenst u de nieuwsbrief oncodiëtetiek van Stichting tegen Kanker te ontvangen? 

 

Het betreft een gratis elektronische nieuwsbrief rond oncodiëtetiek die u 3x per jaar 

(februari, mei, oktober) in uw mailbox zal ontvangen, met info rond actuele 

onderwerpen, opleiding en nascholing, publicaties en tools, nieuwigheden en onze 

activiteiten, en die van externe organisaties, rond deze thematiek. 

Uitschrijven kan ten allen tijde via de nieuwsbrief. 

 

� Ja, ik wens de nieuwsbrief oncodiëtetiek gratis te ontvangen, 

  

    Op volgend mailadres: ……………………………………… 

    Mijn geboortedatum: ………………………………………. 

� Nee, ik wens de nieuwsbrief niet te ontvangen 

� Ik ben al abonnee 

 

! VERGEET ONDERSTAANDE KADERTEKST NIET TE HANDTEKENEN ! 

ANDERS IS UW AANVRAAG NIET GELDIG 

 

 

 

TOESTEMMING TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

Ik geef aan Stichting tegen Kanker de toestemming om deze persoonsgegevens te 

verwerken en op te nemen in haar gegevensbestand van oncodiëtisten die door Stichting 

tegen Kanker worden aangehouden met het oog op het beheer van haar activiteiten. Enkel 

de bevoegde personen binnen Stichting tegen Kanker zullen tot mijn persoonsgegevens 

toegang hebben en deze zullen uitsluitend worden medegedeeld aan derden in het kader 

van oncodiëtetiek. Ik erken steeds toegang te hebben tot mijn persoonsgegevens, deze op 

juistheid te kunnen controleren en onjuistheden in verband met mijn persoonsgegevens 

steeds te kunnen doen verbeteren. Voor alle mogelijke vragen betreffende de verwerking 

van mijn persoonsgegevens kan ik mij te allen tijde richten tot Stichting tegen Kanker, 

Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel, tel : 02 736 99 99 – e-mail : info@cancer.be. 

 

 

Datum:       Naam en handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulier terug te sturen naar: 

 

Stichting tegen Kanker – Algemeen secretariaat, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel 


