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Vlaams mentorprogramma voor Verpleegkundig Consulenten en 

Verpleegkundig Specialisten in de oncologie/hematologie 

 

Eind november 2022 lanceerde het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde van de 

Universiteit Gent, in samenwerking met UZ Gent en UZ Leuven het CONNECT-ME project. Binnen dit 

project ontwikkelen, implementeren en evalueren we een mentorprogramma voor Verpleegkundig 

Consulenten (VC) en Verpleegkundig Specialisten (VS) in oncologie/hematologie. 

Dit 3-jarig project wordt gefinancierd door Kom op Tegen Kanker.  

Waarom dit project?  

Een uitgebreide probleem- en behoefteanalyse bij VC en VS leerde ons dat het werken aan de 

integratie van hun rol in het team en het uitvoeren van hun professionele activiteiten/rollen vaak 

een moeizaam en eenzaam proces is. Het gebrek aan een duidelijke roldefiniëring, het (positieve of 

negatieve) teamklimaat in interprofessionele teams en (het gebrek aan) coaching en sturing, zijn 

beïnvloedende factoren in deze eenzame zoektocht.   

Zowel in het interprofessioneel team als in de ruimere organisatie is er nood aan mentoring van VC/VS 

om de integratie van hun rollen in een interprofessioneel team en zorgorganisatie te vergemakkelijken. 

Om de meerwaarde van deze verpleegkundige expertfuncties te garanderen, is het opportuun om ook 

de andere teamleden en leidinggevenden te betrekken in het mentorprogramma.  

Wat zullen we doen?  

Samen met verschillende partners ontwikkelen we een Vlaams mentorprogramma voor VC en VS in 

de oncologie en hematologie. Dit programma zal zowel inhouden voor VC en VS met focus op het 

vorm geven en integreren van hun rollen en verantwoordelijkheden, als voor interprofessionele 

teamleden zoals artsen, afdelingsverpleegkundigen, oncopsychologen- en oncodiëtisten etc., als voor 

leidinggevenden zoals zorgmanagers en hoofdverpleegkundigen omvatten. Op die manier hopen we 

elk teamlid en leidinggevende vertrouwd te maken met de rollen van een VC en/of VS, met wat hun 

meerwaarde kan zijn, met hoe ze ingezet kunnen worden in de zorg en met welke aansturing en 

coaching van deze profielen wenselijk is. Eenmaal het mentorprogramma ontwikkeld is, 

implementeren en evalueren we dit in enkele interprofessionele onco-teams. Als uiteindelijk doel van 

het project beogen we een duurzame verankering van het mentorprogramma in bestaande 

opleidingsinitiatieven voor VC en VS onco-hemato.  

Bij de ontwikkeling van het mentorprogramma leggen we de focus op co-creatie, waar verschillende 

strategische partners met expertise op verschillende terreinen betrokken worden zoals VC, VS, artsen, 



leidinggevenden, partners uit Vlaamse universiteiten die de master in de verpleegkunde en 

vroedkunde organiseren, hogescholen die postgraduaten oncologie organiseren en experten in 

mentoring en coaching, samen het programma vormgeven. Ook de BVVS (Belgische Vereniging 

Verpleegkundig Specialisten) en VVRO (Vereniging Verpleegkundigen Radiotherapie en Oncologie) 

betrekken we bij de ontwikkeling van het programma.  

 

Heb je vragen of interesse? 

Ben je geprikkeld om mee aan de slag te gaan in het creatieteam, of wil je graag participeren in de 

stuurgroep? Laat het ons weten via isabel.vlerick@ugent.be  

Aarzel niet om contact op te nemen bij vragen of onduidelijkheden. 

We houden jullie op de hoogte van onze verdere stappen. 

 

Vriendelijke groeten vanwege het projectteam, 

Isabel Vlerick (projectmedewerker en onderzoeker, UGent & UZGent), 

Prof. Dr. Ann Van Hecke (projectverantwoordelijke, UGent),  

Dr. Lise-Marie Kinnaer (UGent), 

Elsie Decoene (UZ Gent), 

Dr. Annemarie Coolbrandt (UZ Leuven) 
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