
   

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

Datum 

Donderdag 28 maart 2019 

8.30 u – 17.00 u 

 

Locatie 

UC Leuven-Limburg, Campus Gasthuisberg 

Herestraat 49, 3000 Leuven 

 

Prijs 

€65 

 

INSCHRIJVEN 
https://www.ucll.be/studeren/interessegebieden/gezon

dheid/navormingen/gezonde-levensstijl/voeding-en-

oncologie 

Voorwaarden 
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.  

 

CONTACTPERSONEN 

Coördinator: greet.schoofs@ucll.be 

Administratief medewerker: hilde.dejonghe@ucll.be 
 

 
 

 

 

VOOR WIE 
 

De opleiding richt zich vooral tot professionele 
bachelors in de voedings- en dieetkunde, die zich 

willen verdiepen in de oncologische diëtetiek.  

Andere zorgverleners zijn eveneens welkom in de 
opleiding. 

 

WAAROM DEELNEMEN? 
 

Je wil kankerpatiënten optimaal begeleiden tijdens en 

na de behandeling, zowel tijdens de curatieve als 

palliatieve fase, gebaseerd op wetenschappelijke 
feiten. 

 

DE OPLEIDING, is een onderdeel van module 2, 

binnen het postgraduaat voeding en oncologie en kan 

leiden tot vrijstelling, indien u nadien beslist het 
volledige postgraduaat te volgen. 

 
Andere vormingen binnen module 2: 

 Voeding bij kanker, handvaten voor de diëtist 

 Voeding bij kanker, als eten moeilijk wordt 

 

 

 

 

 

 

Permanente vorming 

VOEDING BIJ: BORSTKANKER  

HOOFD-, HALSTUMOREN   

 EN RADIOTHERAPIE  

 
Kanker kent veel verschillende vormen, verschillende stadia en heeft niet bij iedereen dezelfde impact en 
voedingsproblemen tot gevolg. De voedingsinterventie bij oncologische patiënten is daarom maatwerk.  

 

Tijdens deze vorming komen de problematieken omtrent tumoren ter hoogte van het hoofd en de hals aan bod. De 
complicaties die ontstaan in deze specifieke gebieden en de bijhorende behandelingen kunnen leiden tot 

voedingsproblemen, die de nutritionele status van de patiënt negatief beïnvloedt.  
Ook nutritionele aandachtspunten bij borstkanker komen uitgebreid aan bod. Een derde aspect bij deze vorming gaat 

over het omgaan met ongewenst gewichtsverlies en gewichtstoename, tijdens en na de behandeling. De combinatie van 

kennis overdracht en integratie in praktijkvoorbeelden, door gespecialiseerde oncologen en een oncologische diëtiste, 
zorgt ervoor dat je deze patiënten op correcte wijze kan begeleiden.  
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Postgraduaat Voeding en Oncologie 

Overzicht modules 

 
Module 1: Fundamentele aspecten van kanker en kankerbehandeling (5sp) 
 

Inzicht in de prevalentie, ontstaansfactoren, het carcinogene proces en de daaraan gekoppelde metabole ontregeling 

en de behandelmethode zijn voorwaarden om een goed voedingsbeleid op te kunnen stellen. Daarnaast gaat er ook 

aandacht naar het voeren van gesprekken met oncologische patiënten en het dragen van zorg voor jezelf. 

 Fundamentele aspecten van kanker  

 Erfelijkheid- , celbiologie en kanker  

 Epidemiologie, primaire en secundaire preventie in de oncologie  
 Diagnostiek, medische beeldvorming en staging/opvolging in de oncologie  

 Behandelvormen en neveneffecten 

 Farmacologie en neveneffecten 
 Communicatie 

 
Module 2: Oncologische diëtetiek (7sp) 
 

Kanker kent veel verschillende vormen, verschillende stadia en heeft niet bij iedereen dezelfde impact en 

voedingsproblemen tot gevolg. De voedingsinterventie bij oncologische patiënten is daarom maatwerk. 

 Klinisch redeneren bij kanker combineert medische kennis met observaties en interpretaties van de 

zorgverlener en ligt aan de basis voor de juiste diëtistische diagnose. Hierbij worden gestructureerde 

argumenten gewogen en keuzes gemaakt. Bij kanker is dit vaak niet eenvoudig. Door de ziekte, behandeling 

en mogelijke bijwerkingen zijn immers verschillende factoren van belang.  

 Klinisch redeneren bij de oncologische patiënt 

 Klinisch redeneren voor juiste diagnose, voedingsbeleid en interventie 
 Gewichtsverlies en ondervoeding 

 

 
Module 3: Voeding en oncologie bij bijzondere doelgroepen (4sp) 
 

Kinderen en ouderen worden beschouwd als kwetsbare groepen met specifieke voedingsnoden. Binnen deze module 

wordt er dieper ingegaan op deze voedingsnoden in relatie tot kanker. Ook zal er aandacht geschonken worden aan 

antropometrische bepalingen en aan sarcopenie. 

   

 
Module 4: Stage oncologie (5sp) 

Tijdens een stage van 150 uren wordt de vergaarde kennis toegepast in de praktijk. De stageplaats kan een dienst 

oncologie of palliatief dagcentrum zijn en is zelf te kiezen in overleg met de coördinator 

 

 



  



 


