
Verpleegkundig Specialist  
Pediatrie Hemato – Oncologie  

WERKTERREIN EN DOELGROEP 
 

Werkterrein:  
Afdeling pediatrie Hemato – Oncologie en Stamceltransplantatie: hospitalisatie – dagkliniek en stamceltransplant eenheid. 

Doelgroep: 
Kinderen met leukemie, vaste tumoren, immunologische aandoeningen, … waarvoor behandeling met chemotherapie, radiotherapie, chirurgie, 

immunotherapie en/of stamceltransplantatie. 

Kinderen met hun ouders en omgeving en het multidiscipliniare team binnen het Zorgprogramma Pediatrische Hemato – Oncologie.  
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Klinische praktijkexpertise 
• Informeren van patiënten en ouders  

• Ondersteunen van verpleegkundigen in complexe zorgsituaties 

• Toepassen Low Level Laser Therapie (LLLT) bij patiënten met orale mucositis 

• … 

 

Veranderingskunde  
• Ontwikkelen, implementeren veranderprocessen m.b.t. katheterzorg, 

chemotherapie, opleidingen, … 

• … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véronique Van de Velde 

CONTACT 
 

Veronique.vandevelde@uzgent.be - 09/332 16 50 

7 jaar ervaring als verpleegkundige Pediatrie Hemato – Oncologie  (100 % tewerkgesteld) 

18 jaar als verpleegkundig specialist Pediatrie Hemato – Oncologie  (100 % tewerkgesteld) 

Klinisch en professioneel leiderschap 
• Adviseren van medisch diensthoofd en verpleegkundig leidinggevenden bij  het 

gespecialiseerd zorgprogramma pediatrische hemato-oncologie en adviseren omtrent 

zorgbeleid en ontwikkelingen: werken met referentie verpleegkundigen, opstart 

verpleegkundig consulenten, vormgeven zorgpaden, opstart verpleegkundig 

spreekuren,  … 

• Ontwikkelen en reviseren protocollen/standaarden/voorlichtingsmateriaal, …  

• …  
 

Wetenschappelijk onderzoek: 
• Low Level Laser therapie: een gerandomiseerde studie tussen twee therapieschema’s 

• Prevalentie van chemotherapie geïnduceerde orale mucositis 

• Ondersteuning onderzoek Liaisonequipe Koester 

• Voorbereiding onderzoekslijn: competentie ontwikkeling verpleegkundigen op PHO 

• …  
 

Expert guidance en coaching: 
• Teaching van verpleegkundigen omtrent zorgapsecten – nieuwe technieken - … 

• Adviseren van kinderen en familie – zorgverleners intern en extern omtrent 

chemotherapie en bijwerkingen – katheterzorg – evidence based nursing in PHO - … 

• Opleiding organiseren omtrent katheterzorg – chemotherapie – klinische trials: fase 1 

t/m 4) – bijwerkingen therapie – beschermende isolatie – mondzorg en LLLT - … 

• Interne vormingen en externe opleidingen: bacheloropleidingen – 

postgraduaten/banaba pediatrie/neonatologie en oncologie – andere ziekenhuizen 

• Coaching studenten bij bachelorproeven: ouderparticipatie, … 

• Coaching studenten bij masterproeven: prevalentie OM, … 

• …  
 

Samenwerking: 
• Voorzitster werkgroep kinderoncologie Vereniging Verpleegkundigen radiotherapie en 

vroedkunde 

• Werkgroep kinderoncologie Belgian Society Pediatric Hemato-Oncology 

• Lid van multidiscipliniare UZ werkgroepen: Referentieteam Intraveneuze katheters – 

anti-tumorale werkgroep - … 

• Leiden van multidisciplinaire afdelingswerkgroepen:– katheterzorg – mondzorg – 

informatieverstrekking 

• Actief lid van oa Bevanet, SIOP, … 
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