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WERKTERREIN EN DOELGROEP
Werkterrein:
Oncologisch Centrum UZ Gent (ziekenhuisbrede focus: hospitalisatie – dagklinieken – poliklinieken)

Doelgroep:
Patiënt met kanker en zijn omgeving
Zorgverleners intern en extern (verpleegkundigen, artsen, psychosociale medewerkers, andere leden van het multidisciplinair team)
Onderwijsinstellingen en beleidmakers

PARTNERS

OPDRACHTEN
Klinisch en professioneel leiderschap

Klinische praktijkexpertise
•
•
•
•

Organisatie van het oncologisch verpleegkundig spreekuur voor patiënt en omgeving
Participatie aan en procesondersteuning bij multidisciplinaire overlegmomenten
Het organiseren van informatiesessies voor patiënten en hun omgeving
Ondersteunen van verpleegkundigen in complexe zorgsituaties

Zorginnovatie en change management
• Ontwikkelen en implementeren van innovatieve zorginterventies (oncologisch
verpleegkundig spreekuur – multidisciplinaire raadplegingen – digitale onco poli –
infobox voor jongeren met kanker – netwerk meetings voor AYA’s – psycho-educatieve
patiëntensessies – nieuwe voorlichtingsmaterialen - …)
• Begeleiden van veranderprocessen ism leidinggevenden
• Innovaties bekend maken intern en extern en brede implementatie promoten

Ethische besluitvoering
• Ethische vraagstukken bespreekbaar stellen tijdens multidisciplinaire
patiëntenbesprekingen
• Ethische reflectie bevorderen in het team
• Participatie aan de journalclub ethiek

Klinische praktijkexpertise

• Fungeren als rolmodel en procesbegeleider bij ontwikkeling en implementatie van
nieuwe interventies (opstart verpleegkundig spreekuur, begeleiden van groepssessies
met patiënten, geven van trainingen,…)
• Beleidsadviezen verstrekken en actief meewerken aan een patiëntgericht en
kwaliteitsvol zorgbeleid (adviseren van hoofdverpleegkundigen, artsen, zorgmanagers,
werkgroepen FRV)
• (Kwaliteits)werkgroepen initiëren en coördineren.
• Bestuurslid VVRO en BVVS, voorzitter VVRO werkgroep
• Actief meewerken aan de professionalisering van de oncologieverpleegkundige
• Beleidsvoorbereidend werk uitvoeren ihkv functiedifferentiatie in de verpleegkunde

Wetenschappelijk onderzoek
• Eigen onderzoekslijn = de meerwaarde van het oncologisch verpleegkundig spreekuur
en de implementatie van de rol van verpleegkundig consulent/specialist oncologie
• Begeleiden van masterstudenten bij hun masterproef
• Participatie aan onderzoeksprojecten (therapietrouw bij patiënten met een orale
therapie, ervaringen van AYA’s met kanker, …)
• Onderzoeksresultaten vertalen naar de praktijk (integratie in lesmodules, standaarden,
zorgpaden)
• Onderzoeksresultaten verspreiden (posters en presentaties internationale en nationale
congressen, publicaties, nieuwsbrieven beroepsvereniging, banaba oncologie, master
opleiding, …)

Expert guidance en coaching

Zorginnovatie

• Coaching en teaching van verpleegkundig consulenten oncologie,
oncologieverpleegkundigen, startende verpleegkundig specialisten en studenten
• Video interactie begeleiding aanbieden aan verpleegkundig consulenten
• Continue vormingsnoden in kaart brengen en op maat opleiding organiseren
• Interne en externe opleidingen coördineren en organiseren

Klinisch en professioneel leiderschap

Wetenschappelijk onderzoek

Expert Guidance en coaching

Samenwerking
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• Innovatieve projecten initiëren en uitwerken ism artsen en andere zorgverleners
• Multidisciplinaire samenwerking bevorderen in de verschillende tumorwerkgroepen
• Platform met verpleegkundig specialisten UZ Gent en Universitair Centrum
Verpleegkunde en Vroedkunde (Ugent)
• Samenwerking met beroepsverenigingen, hogescholen, … (zie partners)

CONTACT
elsie.decoene@uzgent.be
09/332.46.03
Verpleegkundig specialist oncologie sinds 2003 – voltijds tewerkgesteld

