
 
 

 
 
 
 
Vérian heeft CZO erkenning voor opleiding tot oncologieverpleegkundige 
 
In april 2022 heeft Vérian als tweede thuiszorgorganisatie in Nederland de officiële CZO erkenning 
ontvangen voor de opleiding tot oncologieverpleegkundige. Met het verkrijgen van deze erkenning 
kan Vérian de opleiding aanbieden en ontvangen de medewerkers die vanuit Vérian de opleiding 
volgen een landelijk erkend diploma. 
 

 
 
Een van deze medewerkers is Aleida van den 
Hoorn. Zij is binnen Vérian gestart met de 
opleiding tot oncologieverpleegkundige. 
Aleida vertelt: “Ik wilde graag meer uitdaging 
in mijn werk, dus het volgen van de opleiding 
tot oncologieverpleegkundige is voor mij een 
heel bewuste keuze. Er zijn veel verschillende 
soorten kanker, steeds meer behandelingen 
en er wordt veel onderzoek gedaan op dit 
gebied. Voor cliënten en naasten kun je 
daarom erg waardevol zijn en goede 
begeleiding bieden als 
oncologieverpleegkundige. Dat maakt dat ik 
vol enthousiasme ben gestart met de 
opleiding.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leren in de praktijk 
De opleiding tot oncologieverpleegkundige 
duurt één jaar. Vanuit de CZO erkenning is 
bepaald dat de student cliënten moet volgen 
in alle fases van de ziekte, van diagnostisering 
tot en met de terminale fase. Onderdeel van 
de opleiding is een stage van 8 weken in het 
ziekenhuis. Deze stage heeft Aleida onlangs 
afgerond: “Ik liep met de 
oncologieverpleegkundigen van Gelre 
ziekenhuizen mee en heb een kijkje mogen 
nemen op verschillende afdelingen. De stages 
zijn erg prettig verlopen. Ik kon echt de 
praktijk proeven en heb goede inzichten 
gekregen. Het was een erg fijne 
samenwerking.” 
 
Ook een stage van een aantal weken binnen 
Vérian, onder andere bij het technoteam in de 
wijk, in de Vérian Thuyskamer en bij 
palliatieve zorg, behoort tot de opleiding. 
Daarnaast loopt Aleida mee met de huidige 
oncologieverpleegkundigen: “Ik ga mee naar 
bezoeken bij cliënten thuis, waar je mensen in 
hun eigen omgeving ziet. Juist thuis komen de 
vragen, zorgen en ontstaan lichamelijke 
klachten na de behandeling. Ik ervaar hoe 
belangrijk je als oncologieverpleegkundige 
voor de cliënt en zijn of haar naasten kunt zijn. 
Ze hebben iemand op wie ze terug kunnen 
vallen buiten het ziekenhuis. Dat is zo mooi 
om te zien. Mensen verbazen zich er vaak over 
hoeveel je voor ze kunt betekenen.”  
 
 

 
 



 
 

Meer inzet gespecialiseerd 
verpleegkundigen 
De inzet van gespecialiseerd 
verpleegkundigen, waaronder 
oncologieverpleegkundigen wordt steeds 
belangrijker. Maud Huisman, coördinator 
leren & ontwikkelen binnen Vérian licht dit 
toe: “Zorgvragen worden complexer en er 
wordt steeds meer zorg vanuit het ziekenhuis 
verplaatst naar de thuiszorg. Vérian draagt 
graag bij aan het opleiden van deze 
verpleegkundigen, zodat medewerkers de 
kans krijgen om zich te specialiseren en we de 
zorg toekomstbestendig kunnen houden. 
Daarom hebben we vol ingezet op het 
verkrijgen van deze CZO erkenning. Op dit 
moment kunnen we ieder jaar één 
opleidingsplek aanbieden. In de toekomst 
verwachten we dat uit te kunnen breiden, 
omdat er steeds meer oncologische zorg 
wordt verplaatst naar huis of dichtbij huis.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aleida vindt het erg mooi dat ze de opleiding 
mag volgen: “Het is echt een uitdaging. Er 
komen heel veel aspecten aan bod. De 
diagnostisering, de onderzoeken en 
behandelingen, het psychisch sociale stukje. Ik 
ben heel blij dat ik deze kans heb gekregen 
binnen Vérian en me verder kan ontwikkelen. 
In maart 2023 verwacht ik mijn opleiding af te 
ronden en kan ik zelfstandig aan de slag als 
oncologieverpleegkundige binnen Vérian.” 
 
 


