
   

Tijdens deze vorming gaat een oncologische diëtiste dieper in op het handhaven of verbeteren van de voedingstoestand 
van de patiënt.  

Screenen, observeren en bevragen levert informatie die gebruikt kan worden bij de beslissing of voeding per os al dan 

niet meer volstaat. Tijdens deze sessie komt het gebruik van bijvoeding, sondevoeding en TPN, bij oncologische 
patiënten aan bod. 

“Als eten moeilijk wordt” slaat niet enkel op problemen van voedselinname of absorptiestoornissen. Een aantal patiënten 
hebben een alternatieve dieetwens, veelal om zelf controle uit te oefenen op hun eigen ziekteverloop. In welke mate ga 

je als zorg- en welzijnsmedewerker mee in de wens van de patiënt? Hoe ga je om met alternatieve dieetwensen? Hoe 

veilig of onveilig zijn alternatieve dieetwensen? 

  
PRAKTISCHE INFO 
 

Datum 
Donderdag 30 november 2017 

13.00u tot 17.00u 

Locatie 

UC Leuven-Limburg, campus Liza 

Schiepse Bos 5 
3600 Genk 

Prijs 
€45  

 
Uw inschrijving kan kosteloos per e-mail geannuleerd 

worden tot 10 werkdagen vóór de opleiding.  Indien uw 

annulering later bij ons toekomt, is de volledige 
inschrijvingsprijs verschuldigd. Wie niet kan deelnemen, 

kan zich kosteloos laten vervangen na melding per e-
mail. Indien de inschrijving via een werkgever is 

gebeurd en deze laat na te betalen, is de deelnemer 
persoonlijk gehouden tot het betalen van de schuld.  

 

 

INSCHRIJVING EN INFORMATIE 
 

Inschrijven kan via: 

https://www.ucll.be/studeren/navorming/permanente-
vorming-voeding-bij-kanker-als-eten-moeilijk-wordt 

 
Voor bijkomende informatie: greet.schoofs@ucll.be 

 

PERMANENTE VORMING 

VOEDING BIJ KANKER 

ALS ETEN MOEILIJK WORDT 

 

 
VOOR WIE 
 

De opleiding richt zich op alle zorg en welzijnsberoepen 

 

WAAROM DEELNEMEN? 
 

Je wil kankerpatiënten op een holistische wijze 
begeleiden, waarbij je vindt dat elke zorg- en 

welzijnswerker betrokken bij oncologische patiënten, 

alarmsignalen moet kunnen herkennen om vervolgens 
actie te ondernemen. Je wil patiënten observeren, 

informeren en stimuleren gebaseerd op 
wetenschappelijke feiten en behoeden voor gevaarlijke 

situaties. 

 
 

LESGEVER 
 

 
Christel Kuppers heeft het 

Postgraduaat Voeding en Oncologie 

gevolgd en is als oncologische 
diëtiste verbonden aan het Jessa 

ziekenhuis Hasselt. Christel heeft 
ondertussen een jarenlange 

expertise opgebouwd op de 
oncologische afdeling, waardoor zij 

de theorie naadloos kan linken aan 

de praktijk. 
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