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OPLEIDINGSGIDS ONCOLOGISCH VOETZORGVERLENER OVV  
 

Een oncologisch  voetzorgverlener  (OVV)  is  iemand die  zich  bewust  is  van  de 
implicaties van de ziekte kanker en de behandeling ervan, zodat in afstemming 
met  de  behandelend  arts  of  verpleegkundige  een  veilig  en  doelmatig 
voetzorgtraject kan worden ingezet. 
Deelnemers  aan  de  opleiding  hebben  minimaal  twee  jaar  ervaring  als 
(voet)zorgverlener;  staan  ingeschreven  in  een  kwaliteitsregister  van  een 
beroepsvereniging voor voetzorg en hebben een duidelijke motivatie geschreven 
waarom zij aan deze opleiding willen deelnemen. 
Een belangrijk deel van de opleiding wordt besteed aan communicatie met een 
kankerpatiënt en diens familie. De stages geven inzicht in de problematiek waar 
kankerpatiënten  en  hun  naasten  in  de  praktijk  mee  te  maken  krijgen.  Dat  is 
belangrijk voor het vormen van een goede inleving in de situatie van cliënten.
 

OPZET CURRICULUM, KOSTEN EN 
ACCREDITATIE 

Opzet curriculum - studielast 

Kosten 
• kosten per deelnemer: € 1295,00; BTW 0%.
• iedere deelnemer betaalt €150 examengeld; examens worden geleidelijk 

overgenomen door het gerenommeerde instituut TCI als volgende stap in 
verdere professionalisering en onafhankelijke erkenning van de opleiding en 
uw diploma.

• inclusief inschrijfgeld; 10% van het cursusgeld: € 129,50.
• Na bevestiging van inschrijving is restitutie van het inschrijfgeld niet 

mogelijk.
• Digitaal lesmateriaal, lunch en consumpties tijdens de lesdagen zijn bij de 

prijs inbegrepen.  

1) Theorie 36 uur Zes dagen van zes uur

2) Praktijk 12 uur Twee dagen van zes uur

3) Zelfstudie 52 uur Inclusief stageverslagen en 
casus

4) Examen 6 uur Mondeling & schriftelijk

Totale studielast 106 uur
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KMO PORTEFEUILLE – MISCHANAGEL.NL IS ERKEND AANBIEDER. VLAAMSE ZELFSTANDIGEN^ 
IN HOOFD- EN BIJBEROEP EN ONDERNEMERS KUNNEN DAARDOOR TOT 30%* VAN DE 
OPLEIDING DOOR DE VLAAMSE OVERHEID GESUBSIDIEERD KRIJGEN. (MISCHANAGEL.NL/KMO) 
[ONDERNEMERS IN NEDERLAND KUNNEN-ONDER VOORWAARDEN- DE KOSTEN VAN HET 
VERGROTEN VAN VAKKENNIS AFTREKKEN VAN DE BELASTING (U MOET O.A. KUNNEN AANTONEN 
DAT DEZE KOSTEN VOOR HET BEDRIJF ZIJN GEMAAKT).] 
*MIV 1 DECEMBER 2019 WERD DEZE SUBSIDIE VERLAAGD VAN 40% TOT MAXIMAAL 30%! 
^BENT U IN LOONDIENST? DAN VERLOOPT DE AANVRAAG VIA UW WERKGEVER. 

Accreditatie 
• BVV: 100 punten
• Medisch pedicure: 24 = (9 Voetzorg / 6 Kwaliteitsbewust handelen / 9 

Professionaliteit) 
• Plusser: 9 (voor Het Praktijkplan kunnen we 3 punten professionaliteit en 

toekennen; en voor Voetzorg & Oncologie 1 & 2 ieder 3 punten beroepsvereisten 
mits u deze niet voor de OVV opleiding heeft gevolgd).) 

THEORIE Rooster Opleidingen 2020 

OVV- Antwerpen 2020 

*aanvang 9u30 andere lesdagen om 10u00 - einde ca. 17u00

Dag 1 Vrijdag 14 februari
Dag 2* Zaterdag  15 februari
Dag 3 Vrijdag 21 februari
Dag 4 Zaterdag  22 Februari
Dag 5 Vrijdag 6 maart
Dag 6 Zaterdag  7 maart
Examen Zaterdag  20 juni
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Overige OVV-opleidingen in Nederland 

(let op vetgedrukte datum geeft afwijkende lesdag aan!)

Deze opleidingsgids wordt u onder voorbehoud van mogelijke aanpassingen verstrekt. Bij het 
samenstellen van de informatie in deze gids doen we alles in ons vermogen om u correcte en de 
meest recente gegevens te verstrekken. Desondanks kan er onjuiste informatie zijn opgenomen of 
is deze informatie na het publiceren en/ of distribueren van deze gids gewijzigd. 
U kunt aan deze gids derhalve geen rechten ontlenen! (update 20-nov-2019) 

OVV  
Utrecht

OVV  
Uitgeest

OVV  
Hillegom

OVV  
Almelo

Dag 1 za, 28, mrt vr, 08 mei za, 19, sep vr, 11, sep

Dag 2 za, 04, apr vr, 15 mei za, 26, sep vr, 18, sep

Dag 3 za, 18, apr vr, 05 jun. za, 24, okt vr, 25, sep

Dag 4 za, 09, mei vr, 12 jun. za, 31, okt vr, 02, okt

Dag 5 vr, 15, mei vr, 19 jun. vr, 06, nov vr, 23, okt

Dag 6 za, 16, mei vr, 26 jun. za, 14, nov vr, 30, okt

Examen za, 19, sep vr, 9 okt. za, 20, feb vr, 29, jan
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Lesrooster OVV-Opleiding (Antwerpen 2020) 

Op basis van beschikbaarheid docenten kunnen onderwerpen tussen lesdagen verschoven worden. 

Lesdag Onderwerpen Docent(en)

Opening
Inleiding

Mischa Nagel
Wat is kanker? 

Lesdag 2
De gevolgen van chemo en doelgerichte therapie voor 
huid en nagel en skelet

Annemie Galimont  Screening & Preventie, paraneoplastische syndromen

  Lymfoedeem & Lipoedeem

Lesdag 3 
 

Onco-psychologie
Ninian Sammels

Inloophuis & Opvang

Massage bij kanker Estelle Smits

Lesdag 4 
  
 

Instrumentele behandeling Willemien den 
Hartog

Ervaring van een kankerpatiënt (zelf ook OVV)
Brigitte de Jong

OVV in de praktijk

Lesdag 5 
  
 

Ervaringsdeling en de laatste fase Joanneke Bleichrodt

Hygïene & Infectie preventie
Mischa NagelCommunicatie (Verwijsbrief/Overdrachtsstaat) 

Het Praktijkplan

Lesdag 6 
  
  
 

Neuropathie Aart Jan Teunissen

Oncofoot.com – het patientenplatform

Mischa NagelMicrobioom

Afsluiting
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Absentie tijdens lesdagen  
Het is deelnemers niet toegestaan lesdagen of delen daarvan te missen zonder 
dringende reden en voorafgaande schriftelijke toestemming van de opleider. 
Gemiste lesuren dienen altijd te worden ingehaald met het oog op de accreditatie 
van de opleiding. Als lesdagen of delen daarvan worden gemist, kan de deelnemer 
wel stagelopen en examen doen, maar het diploma wordt pas uitgereikt na het 
inhalen van de gemiste tijd. 

Dyslexie  
Als u dyslexie heeft, dient u voor aanvang van de opleiding een kopie van uw 
dyslexieverklaring aan De Medische Voet te sturen, naar info@mischanagel.nl.  
Alleen deelnemers met een officiële dyslexieverklaring komen bij examens in 
aanmerking voor een speciale dyslexietoets en extra tijd.

PRAKTIJK 
Deelnemers aan de opleiding zijn verplicht twee dagen stage te lopen op de 
afdeling oncologie van een ziekenhuis. De accreditatie van de opleiding is hierop 
afgestemd, dus minder dan twee dagen (12 uur) stage lopen is niet mogelijk. 

Het doel van de stage is het geleerde waar te nemen in de praktijk en 
communicatievaardigheden en terughoudendheid te trainen. 
Stage lopen mag in principe pas na de laatste lesdag, bij uitzondering eerder. 
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van stageplaatsen en de 
invulling ervan. Aangeraden wordt stageplaatsen pas te gaan zoeken na de eerste 
dag van de opleiding, zodat men goed voorbereid is en over de meest actuele 
informatie beschikt. Wij bieden hierbij wel ondersteuning. Als u een stage heeft 
afgesproken kunt u er alleen van afzien met een dringende reden.
Kledingvoorschriften verschillen per locatie: de meeste ziekenhuizen zien graag 
een (wit) uniform. 

De opleiding stelt de volgende eisen aan de stage 

De snuffelstage in het ziekenhuis vindt plaats op de afdeling oncologie. Dit kan 
zowel een klinische afdeling (opname) zijn als dagbehandeling. De stage beslaat 
één of twee dagen, afhankelijk van de capaciteit van het ziekenhuis en de 
organisatie. Bij de kennismaking met het ziekenhuis zijn de volgende onderwerpen 
voor de deelnemers van belang:

Instelling Minimaal (verplicht)

Ziekenhuis 2 dagen

Totaal 2 dagen (12  uur) 
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Dagbehandeling

U kijkt mee op de dagbehandeling en neemt kennis van de voorbereidingen van 
de chemotherapie. U observeert de communicatie met patiënten, met het accent 
op voet-gerelateerde problematiek. U kunt eventueel meekijken wanneer er 
voet-gerelateerde problemen gemeld worden (Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als 
iemand ernstig last heeft van hand voetsyndroom, wat zijn de gevolgen voor het 
vervolg van de behandeling, hoe verzorg je dit veilig, welke producten worden 
hiervoor gebruikt?).  

Klinische afdeling (opname) 

U loopt mee met de ronde en neemt kennis van de communicatie op de afdeling 
met het accent voet-gerelateerde problematiek. Ook hier kunt u meekijken 
wanneer eventuele voet-gerelateerde problemen worden gemeld. Wat gebeurt er 
bijvoorbeeld bij nageltoxiciteit als gevolg van chemotherapie? 

Polikliniek 

U observeert de communicatie met de patiënten en houdt voet-gerelateerde 
problemen in de gaten. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als iemand ernstig last heeft 
van hand-voet-huidsyndroom als gevolg van doelgerichte therapie? Wat zijn de 
gevolgen voor de rest van de behandeling? Hoe verzorg je dit veilig en welke 
producten worden hiervoor gebruikt? Wat is de zorginzet bij overmatige 
callusvorming als gevolg van deze behandeling? Zijn er bij doelgerichte therapie 
ook momenten waarop de voetzorgverlener niets mag doen, zoals bij 
chemotherapie n.a.v. neutropene fase? 
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Tijdelijke aanpassing stageplekken: Momenteel* is de druk op oncologische afdelingen van 
ziekenhuizen enorm. Dat kan verschillende oorzaken hebben bijvoorbeeld personeelstekorten, 
te weinig capaciteit om stagiaires te begeleiden, dat andere beroepsgroepen voorgaan zoals 
oncologisch verpleegkundigen etc. 
Als tijdelijke maatregel mag u ook stagelopen bij: 

• een oncologisch fysiotherapeut 
• een oncologisch voetzorgverlener OVV met meer dan twee jaar ervaring. 
• huidtherapeut die ook oedeemtherapeut is

U dient dit wel aan de coördinator van uw opleiding te melden. Als u GEEN ziekenhuisstage 
loopt maar een stage bij een van de twee genoemde beroepsgroepen dan dient u wel een extra 
stage dag in te plannen. U loopt dan drie dagen stage in plaats van twee. 

Wij zijn bezig om bij acht ziekenhuizen in Nederland en België de stages te laten officialiseren. 
Als deze procedures zijn afgerond vervalt deze tijdelijke stagemogelijkheid. (* 20-aug-2019)
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Communicatie met zorgverleners 

U legt contact met een oncoloog en/of een oncologieverpleegkundige. U kunt kort 
met hen bespreken wat uw competenties zijn en aan hen vragen op welke manier 
zij het liefst informatie van u willen ontvangen en welke reacties u daarop van hen 
kunt verwachten. Formuleer van tevoren wat u wilt leren. Bijvoorbeeld: ik wil 
meer kennis hebben over verschillende bijwerkingen, zodat ik daar in mijn 
praktijk beter op kan inspelen. 

Communicatie met de patiënt 

Kankerpatiënten verblijven soms langdurig in het ziekenhuis en het geeft u de 
kans een gesprek met hen aan te knopen. U kunt daarvan leren hoe u in uw 
praktijk wellicht uw communicatie kunt verbeteren om betere zorg te kunnen 
verlenen. Als de kans zich voordoet kunt u een gesprek voeren met familieleden, 
als die daar behoefte aan hebben. Formuleer ook hier van tevoren wat u wilt leren. 
Bijvoorbeeld: “Ik observeer welke gesprekstechnieken de verpleegkundigen 
gebruiken.” 

Voetproblemen 

Overleg met de zorgverleners of u mag meekijken bij mensen die als gevolg van 
kanker of de behandeling daarvan voetproblemen hebben. Vraag aan de zorg hoe 
zij in het ziekenhuis met voetproblemen omgaan. Hierna kunt u met zorgverleners 
overleggen welke gepaste zorg u zou kunnen verlenen en welk deel van de zorg u 
kunt bewaken binnen uw competentie. U laat daarmee zien dat u een 
kankerpatiënt veilig en effectief voetzorg kunt bieden in uw praktijk. U mag zelf 
geen patiënten behandelen. 

Screening 

Tijdens de opleiding zijn verschillende voorbeelden geweest van kankerpatiënten 
die actief worden behandeld voor kanker, voetproblemen hebben zoals een 
pseudomonas-infectie aan de nagel van de voet. Overleg met de staf of er bij 
iedere behandeling ook een voetscreening plaatsvindt. Overleg met de staf wat de 
reden zou kunnen zijn waarom de patiënt de oncologische staf niet inlicht over de 
veranderingen aan de voet en vraag of uw terugkoppeling gewenst is en wat ze met 
deze terugkoppeling zouden doen. 
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Bescherming 

Overleg met de zorgverleners of aanvullende beschermende maatregelen wellicht 
nodig zijn in uw praktijk om de veiligheid van de kankerpatiënt te kunnen 
waarborgen. Informeer actief naar materiaalkeuze en aan welke voorwaarden 
materialen moeten voldoen. Welke materialen gebruiken verpleegkundigen om 
zichzelf te beschermen? Overleg met de zorg over veilige producten die u kunt 
adviseren voor de verzorging van de huid van de voet en de nagels van de voet. 

Ontspannen voetmassage 

Wellicht kunt u in overleg met de oncoloog of oncologisch verpleegkundige een 
ontspannen voetmassage aanbieden aan patiënten om de communicatie te 
vergemakkelijken. U kunt ook overwegen om de verpleegkundige zelf een 
ontspannen voetmassage aan te bieden. Het geven van een ontspannende 
voetmassage is niet verplicht. 

STAGEVERSLAGEN 

Van de stage dient een verslag te worden gemaakt. Dit verslag, inclusief de casus, 
moeten op dezelfde dag worden ingediend via info@mischanagel.nl, uiterlijk twee 
weken voor het examen. Vergeet niet om door de stage-verlenende instelling het 
terugkoppelingsformulier te laten invullen en ondertekenen, deze dient u mee te 
sturen met het stageverslag. Een stageverslag moet voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 

Inhoud  
• Voorblad: 

• uw eigen gegevens (naam, adres, telefoon en e-mail) 
• weekdagen en data waarop u stage heeft gelopen 
• gegevens van stage-verlenende instelling (naam, adres, telefoon, e-mail, 

website) 
• gegevens begeleider of contactpersoon (naam, functie, telefoon en e-mail) 

• korte beschrijving stage-verlenende instelling (wat, waar, doel, functie, sfeer) 
• communicatie met zorgverleners 
• communicatie met patiënten en naasten 
• uw ervaringen en leerpunten 
• toepassing in eigen praktijk 
• conclusie en aanbevelingen 
• door stage-verlenende instelling ingevuld formulier terugkoppeling stages (zie 

lesmateriaal OVV)
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Vorm 
• Bestand aanleveren in Word 
• Aantal woorden: maximaal 1200 (meer wordt niet gelezen, m.u.v. bijlagen) 
• Bestandsnaam = “Stage” + naam instelling + uw achternaam 
• Eventuele bijlagen IN het document plaatsen, dus geen losse bestanden 

insturen 
• Eventuele foto’s IN het document plaatsen, dus geen losse foto’s insturen 

CASUS  
De casus dient te gaan over een huidige cliënt uit uw eigen praktijk, die op dit 
moment kanker heeft, of deze ziekte minder dan vijf jaar geleden heeft gehad. 
Indien u een casus voor uw examen indient, stuurt u dan de foto's dan binnen 24 
uur naar info@mischanagel.nl. U kunt hiervoor WeTransfer gebruiken. Indien u 
een reguliere casus indient (dus geen examencasus), verzoeken wij u de foto's in uw 
bezit te houden.

EXAMINERING 
De stageverslagen en de casus maken onderdeel uit van de examinering, samen 
met uw motivatie en het examen zelf. 

Examenonderdelen  
• Motivatie bij inschrijving 
• De casusbeschrijving 
• De schriftelijk examen 
• Het mondeling examen 

Voor alle examenonderdelen dient een voldoende te worden gehaald. De 
deadline voor het inleveren van de stageverslagen en de casus is twee weken 
voordat het examen plaatsvindt. Het stageverslag en de casus dienen allemaal 
tegelijk te worden verstuurd naar: info@mischanagel.nl. Het stageverslag kan ter 
goedkeuring worden doorgestuurd naar de desbetreffende contactpersoon of 
begeleider.  

Het examen  
Het examen zelf bestaat uit een schriftelijk en een mondeling deel. Het schriftelijk 
examen bestaat deels uit open vragen en deels uit gesloten vragen (te 
beantwoorden met JA of NEE). Dit onderdeel van het examen duurt 45 minuten 
en wordt middels TCI digitaal afgenomen.
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Op basis van de lesstof die bestudeerd is, moet de kandidaat kunnen uitleggen: 
1. Wat kanker is; 
2. Welke behandelingen er zijn; 
3. Wat chemotherapie is; 
4. Wat ‘targeted therapy’ of doelgerichte therapie is; 
5. Welke behandelingen welke bijwerkingen aan de huid en/of de nagels 

kunnen geven; 
6. Wat neuropathie is en hoe dit kan worden herkend en hoe hierover kan 

worden gecommuniceerd; Wat lymfoedeem is; 
7. Wat de mentale consequenties kunnen zijn van de diagnose kanker, de 

behandelingen en de bijwerkingen; 
8. Hoe een voetzorgverlener contact kan leggen met een oncoloog of 

oncologisch verpleegkundige; Hoe een verwijsbrief opgesteld dient te 
worden; 

9. Welke relevante informatie een overdracht bevat; 
10. Welke 10 belangrijke punten in een praktijkplan moeten staan en welke 

codes op de handschoenen moeten staan die worden gebruikt; 
11. Waarom Terughoudendheid met een grote T wordt geschreven, of waarom 

invasieve actie niet het eerste is dat een voetzorgverlener onderneemt; 
12. Wat de competentie van een oncologisch voetzorgverlener is (in maximaal 

100 woorden). 

Mondeling examen  
Het mondelinge deel van het examen bestaat uit een individueel gesprek van 
ongeveer 20 minuten met één examinator en één assessor. De examinator 
beoordeelt tijdens dit gesprek uw competenties als oncologisch voetzorgverlener. 
De assessor neemt niet actief deel aan het gesprek, maar beoordeelt de gang van 
zaken als onafhankelijk waarnemer. 
Tijdens het mondelinge examen worden de stageverslagen en de casus besproken. 
De exacte data en deadlines voor de diverse onderdelen worden bekend gemaakt 
door de onderwijscoördinator.

Afronding van de opleiding  
Binnen tien werkdagen na het examen krijgt u per e-mail de uitslag of u bent 
geslaagd. 

Herexamen  
Indien u voor het eerste examen niet slaagt, ontvangt u hierover terugkoppeling. 
Er worden verbeterpunten opgesteld die tijdens het mondeling en/of schriftelijk 
herexamen beoordeeld zullen worden. U krijgt tijdig de mogelijkheid herexamen 
te doen. Dit is meestal tegelijk met het examen van de volgende opleiding. Binnen 
de opleiding heeft u na het eerste examen recht op één herexamen. Als u ook niet 
slaagt voor het herexamen, wordt u uitgeschreven als deelnemer aan de opleiding 
en ingeschreven als examendeelnemer. Als examendeelnemer ontvangt u een 
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aparte factuur à € 125,- per herexamenonderdeel. U heeft vanaf de start van de 
opleiding maximaal twee jaar de tijd om uw diploma te behalen. 

NASCHOLING 
Deelnemers worden eens per jaar opgeroepen voor een nascholingsdag, het OVV 
Symposium. Dit vindt doorgaans iedere eerste zaterdag van juni plaats. Het is 
verplicht hieraan deel te nemen om de registratie te behouden en de beschermde 
titel ‘Oncologisch Voetzorgverlener OVV’ te blijven gebruiken. Daartoe moeten 
zij jaarlijks ook ten minste drie casussen indienen. Deze casussen zullen worden 
gebruikt voor onderzoek naar de effectiviteit van deze vorm van voetzorg. 

PRIJS, LOCATIES, DATA & DOCENTEN 
De kosten van deze opleiding bedragen € 1295,00 inclusief digitaal lesmateriaal, 
lunch, consumpties tijdens de lesdagen en 10% inschrijfgeld. BTW 0%
Exclusief €150 examengeld voor inschrijvingen na 15 november 2019. Examens 
worden in toenemende mate afgenomen door exameninstituut TCI. Dit is 
onderdeel van een verdere professionalisering van de de opleiding hetgeen ook zal 
leiden tot onafhankelijke erkenning van het OVV-diploma.

De docenten die aan deze opleiding verbonden zijn:
• Annemie Galimont, dermatoloog
• Ninian Sammels, Integratief therapeut
• Joanneke Bleichrodt, onco-verpleegkundige
• David Kopsky, arts voor neuropathie
• Aart-Jan Teunissen, Anesthesioloog/Pijnspecialist
• Willemien den Hartog, Brigitte de Jong, Hetty Dijkstra (OVV’ers)
• Estelle Smits, Directeur Instituut Massage bij Kanker
• Petra Odenthal, Directeur van de stichting Look Good Feel Better.
• Mischa Nagel

Contact  
Voor vragen van organisatorische en logistieke aard kunt u contact opnemen met: 
Mischa Nagel, onderwijscoördinator
T: 06 53940950 
E: info@mischanagel.nl 

Voor klachten kunt u contact opnemen met 
Jan Willem Eleveld, voorzitter klachtencommissie  
E: janwillemeleveld@yahoo.com 
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