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SPECIALISATIECURSUS 
Orale antikankertherapie



Module 1: Wat is kanker en hoe 
ontstaat het?

E-learning

 Accreditatie: 1 accreditatiepunt in domein A

Wat is kanker? 
Hoe ontstaat kanker? 
De eigenschappen van kankercellen
Korte herhaling van de celcyclus

Module 2: Behandelingsmogelijkheden 
bij kanker 

Gestructureerd overzicht van de behandelingsmogelijkheden 
bij kanker
Wat is het werkingsmechanisme van orale 
chemotherapeutische geneesmiddelen? 
Wat is het verschil tussen doelgerichte therapie en 
immuuntherapie? 
Welke geneesmiddelen worden ingezet bij hormoongevoelige 
kankers? 

Inhoud

Specialisatiecursus
Orale antikankertherapie

Ongeveer één op drie mannen en één op vier vrouwen krijgen voor hun 75ste verjaardag met kanker te maken. 
Meer en meer patiënten worden daarbij behandeld met orale antikankergeneesmiddelen. Een orale therapie heeft 
heel wat voordelen ten opzichte van de klassieke intraveneuze chemotherapie. Patiënten kunnen thuis behandeld 
worden en moeten minder naar het ziekenhuis. Dit brengt ook enkele uitdagingen met zich mee. Patiënten hebben 
een grote verantwoordelijkheid in hun eigen behandeling: ze moeten zelf hun medicatie dagelijks correct gebruiken 
en zelf ongewenste effecten herkennen en de ernst ervan inschatten. Een goede begeleiding van deze patiënten 
door eerstelijnszorgverleners zoals apothekers wordt hierdoor nog belangrijker, want zij zijn vaak het eerste 
aanspreekpunt bij vragen of problemen. 

Deze specialisatiecursus stoomt je klaar voor een optimale begeleiding van patiënten met kanker op een orale 
therapie. De lessenreeks bestaat uit 3 e-learnings en 2 webinars, die tot stand kwamen in het kader van EDU-
CONTACT, een educatie-initiatief van UGent en KULeuven, dat tot doel heeft zorgverleners in eerste en tweede lijn 
te ondersteunen in de begeleiding van patiënten op een orale antikankertherapie. De inhoud werd opgesteld op 
basis van de meest recente richtlijnen en werd gevalideerd door experten in de praktijk. 
EDU-CONTACT is ontstaan vanuit de CONTACT-studies waarbij onderzoekers van KU Leuven (farmaceutische 
wetenschappen) en UGent (verpleegwetenschappen), met steun van Kom op tegen Kanker, ziekenhuizen begeleiden 
bij het ontwikkelen en implementeren van een transmuraal zorgpad voor patiënten op orale antikanker therapie, 
met als doel het zelfmanagement van deze patiënten te ondersteunen.  

E-learning

 Accreditatie: 2 accreditatiepunten in domein A



Module 3: Medicatiebegeleiding bij 
orale antikankertherapie 

Webinar

Sprekers: Prof. Veerle Foulon en Apr. Ilyse Kenis

Accreditatie: 4 accreditatiepunten in domein A

Overzicht en werkingsmechanisme van orale antikanker 
geneesmiddelen die in de openbare apotheek worden 
afgeleverd 
Medicatiebegeleiding bij opstart en opvolging van een 
behandeling: doel en werking, inname, therapietrouw, 
ongewenste effecten
Begeleiding van patiënten bij vragen rond vaccinatie
Begeleiding van patiënten bij vragen rond gebruik van 
kruiden en voedingssupplementen

Module 4: Omgaan met 
nevenwerkingen (adviseren en 
begeleiden van patiënt) 

Oorzaken en aanpak van frequent voorkomende 
ongewenste effecten bij gebruik van orale antikanker 
geneesmiddelen:

• Gastro-intestinale ongewenste effecten: diarree, 
misselijkheid, braken, mucositis

• Hematologische ongewenste effecten: anemie, febriele 
neutropenie

• Cutane ongewenste effecten: hand-voetsyndroom, 
hand-voet huidreactie, nagelafwijkingen, …

Webinar

Sprekers: Prof. Veerle Foulon en Apr. Ilyse Kenis

Accreditatie: 4 accreditatiepunten in domein B

Module 5: Psychosociale begeleiding 
bij orale antikankertherapie: 
therapietrouw en distress

Hoe communiceren over ongewenste effecten en 
therapietrouw? 
Hoe omgaan met de emoties van de patiënt en zijn naasten? 
Hoe kader je de soms zware ongewenste effecten, verbonden 
aan antitumorale middelen?
Hoe de therapietrouw ondersteunen vanuit de beleving van de 
patiënt?
Hoe als zorgverlener omgaan met patiënten die angst hebben 
voor de ongewenste effecten of om dood te gaan? 

E-learning

Sprekers: Prof. Veerle Foulon en Apr. Ilyse Kenis

Accreditatie: 4 accreditatiepunten in domein B



Onderwerp Lesvorm Datum
1 Wat is kanker en hoe ontstaat het? E-learning Beschikbaar vanaf januari 2023

2 Behandelingsmogelijkheden bij kanker E-learning

3 Medicatiebegeleiding bij orale 
antikankertherapie

Webinar Woensdag 1 februari 2023 
20u15: Start les

4 Omgaan met nevenwerkingen (adviseren en 
begeleiden van patiënt)

Webinar Woensdag 15 februari 2023 
20u15: Start les

5 Psychosociale begeleiding bij orale 
antikankertherapie: therapietrouw en 
distress

E-learning

Praktisch
Waar en wanneer: 

Inschrijvingen
Inschrijven kan via www.ipsa.be vanaf 18 december. De 
deelnameprijs bedraagt €40 voor wie al ingeschreven is 
voor de IPSA Jaarcyclus 2023. Ben je niet ingeschreven 
voor de Jaarcyclus 2023, dan kost deze opleiding €60.

Inbegrepen in de prijs:

Een grondige en praktijkgerichte bijscholing rond orale 
antikankertherapie
3 e-learnings en 2 webinars met slides
Digitale syllabus als naslagwerk en met aanvullende en 
verdiepende info
Aanwezigheidsattest

Accreditatie
Voor elk onderdeel wordt accreditatie aangevraagd in 
domein A of B (totaal 15 accreditatiepunten). 

Paritair fonds
Er wordt een tegemoetkoming via paritair fonds 
aangevraagd. Na afloop van de opleiding 
ontvang je de nodige documenten.

 GEVARIEERD  KWALITEITSVOL  ONAFHANKELIJK  PRAKTIJKGERICHT WWW.IPSA.BE

Beschikbaar vanaf januari 2023

Beschikbaar vanaf 15 februari 2023




