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Na het afronden van mijn opleiding tot ver- 
pleegkundige heb ik me gespecialiseerd tot 
oncologieverpleegkundige. Na de opleiding 
tot verpleegkundig specialist, heb ik bijna 
tien jaar als verpleegkundig consulent onco-
logie gewerkt. Sinds 2010 werk ik in het
Elkerliek ziekenhuis in Helmond, waar ik ook
de masteropleiding Advanced Nursing 
Practice (MANP) heb afgerond. Ik houd mij 
als verpleegkundig specialist vooral bezig 
met de controle en begeleiding van patiënten 
tijdens hun behandeling met chemo- en/of
doelgerichte therapie, met therapietrouw en 
met deskundigheidsbevordering voor profes-
sionals. Na de diagnose kanker komt de 
patiënt in een verwarrende, drukke en emo-
tionele periode terecht waarin veel zaken 
tegelijk plaatsvinden. Ik zie mezelf als de 
schakel tussen de arts en verpleegkundige 
die veel aandacht kan schenken aan de mens 
achter de patient, zo ook aan therapietrouw. 
Het is hierbij erg belangrijk om dit op maat
samen met de patient af te stemmen. Graag
bespreek ik met u welke praktische hand-
vatten hierbij ingezet kunnen worden.

VOORBEREIDING NASCHOLING
Hoe moeilijk kan het zijn? Uw pillen op tijd 
innemen die nodig zijn voor uw gezondheid... 
Probeer het zelf (bijv. met een snoepje) en 
ervaar de uitdagingen hierbij. Tegen welke 
problemen loopt u aan? Welke hulpmiddelen 
heeft u daarvoor ingezet? Werkten die?
Schema: 6 dagen achtereenvolgens 1 ‘tablet’ 
tussen 9:00 en 10:00 uur en 1 ‘tablet’ tussen 
18:00 en 19:00 uur.
Tijdens de nascholing zal dit met alle deelne-
mers worden geëvalueerd.

HEEFT U INTERESSE?
In overleg met uw Product Specialist of Key 
Account Manager van Pfizer Oncology kunt u 
samen met uw collega’s kosteloos deze na-
scholing in uw ziekenhuis inzetten. De datum 
zal  met u en de docent worden afgestemd. 
De logistiek (waaronder de inschrijving via de 
website en accreditatie) wordt  ondersteund 
door Pfizer Partners in Practice.

Natascha Schrama - MANP - 
verpleegkundig specialist oncologie, 
Elkerliek ziekenhuis Helmond

Deze nascholing wordt u aangeboden door Pfizer Oncology en ondersteund door Pfizer Partners in Practice.

DOCENT

PROGRAMMA
17.30 – 18:00 uur Ontvangst met broodjes
18.00 –  21.15 uur Nascholing (incl. 15 minuten pauze)

DOELGROEPEN
Internist-oncologen, verpleegkundig specialisten oncologie, 
oncologieverpleegkundigen, ziekenhuis(poli)apothekers en 
ziekenhuisapotheekassistenten.

Accreditatie is door Pfizer voor 3 uur aangevraagd voor bovenstaande 
doelgroepen.

AANLEIDING NASCHOLING
De kosten van therapie-ontrouw lopen in de miljarden. Daarnaast heeft 
het een grote impact op het ziektebeloop zelf en leidt dit tot kostbare 
ziekenhuisopnames en extra behandelingen. Als zorgverlener heeft u in 
de begeleiding van uw patient op dit vlak een belangrijke taak. Daarbij 
is het van belang dat alle betrokken zorgverleners het beleid hierop met 
elkaar hebben afgestemd. Deze interactieve nascholing biedt u hiervoor 
praktische handvatten.

DOELSTELLING
Tijdens deze nascholing zullen we dieper ingaan op de vele aspecten 
rondom therapietrouw. Wat is therapietrouw en wat is therapie-ontrouw? 
Hoe kunt u uw patiënt het beste ondersteunen? Er worden handvatten 
gegeven voor het onderhouden of verbeteren van therapietrouw en im-
plementeren hiervan in de eigen praktijk. Ook leren deelnemers van elkaar 
tijdens de interactieve onderdelen in het programma. De uiteindelijke 
doelstelling is een adequate therapietrouwbegeleiding bij patiënten die 
orale anti-kanker geneesmiddelen gebruiken.

LEERDOELEN
De deelnemer kan:

benoemen wat therapietrouw is
benoemen welke oorzaken en consequenties t.a.v. behandeling er zijn bij 
therapie-ontrouw
benoemen welke interventies getroffen kunnen worden om therapietrouw 
te bevorderen
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