
 

 
Bijscholing - Maligne hersentumoren  
Wat gebeurt er toch in dat hoofd? 
 
Patiënten met een maligne hersentumor hebben een beperkt toekomstperspectief. Daarnaast kunnen 
er veranderingen optreden in gedrag en cognitie. Vaak gaat dit ook gepaard met lichamelijke klachten, 
epilepsie en uitval. Wat betekent dit allemaal voor de patiënt maar ook voor de naasten?  
Wat kun jij als zorgverlener hierin betekenen? Hoe ontstaan en gedragen deze tumoren zich en welke 
behandelingen zijn er nog mogelijk? 
 
Leerdoelen 
Aan het eind van deze scholing heb je:  

● inzicht en kennis over de hersenveranderingen; 
● kennis over de veel voorkomende verschijnselen op alle vier de dimensies;  
● kennis over mogelijke behandelingen en medicatie;  
● handvatten om de begeleiding af te stemmen op de mogelijkheden en onmogelijkheden;  
● handvatten hoe je de naasten kunt ondersteunen en mogelijk adviseren. 

 
Werkvorm 
Naast het behandelen van theorie heeft de scholing een interactief karakter. Ook wordt er aandacht 
besteed aan casuïstiek en vragen. Daarom vragen we je om casuïstiek mee te nemen of, bij voorkeur, 
deze vooraf via bardoleerhuis@hospicebardo.nl aan te leveren. Hiermee kunnen we nog beter 
inspelen op eigen praktijkervaringen. 
 
Doelgroep 
Verpleegkundigen en verzorgenden (IG). 

Docent  

 
Hanneke Zwinkels  
Verpleegkundig specialist neuro-oncologie bij het Medisch Centrum Haaglanden

 

Datum:   dinsdag 12 februari 2019 
Tijd:        van 13.30 uur tot 16.45 uur (inloop vanaf 13.00 uur) 
Prijs:                    € 35,- 
Accreditatie: accreditatie aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&V  
Locatie:    Leerhuis Bardo, Burgemeester Jansoniushof 11, 2131 BM, Hoofddorp 
Aantal deelnemers: maximaal 40 
Parkeren: het parkeerterrein bij Bardo is voorbehouden aan het bezoek van patiënten.  

Parkeergarage de Vier Meren is op 4 minuten lopen van Bardo. 
Afmelden: tot een week voor de scholing storten we bij afmelding het betaalde bedrag 

terug. Daarna kunnen wij geen geld meer retourneren maar kun je iemand 
anders voordragen om de scholing te volgen. Geef dan wel de gegevens van 
deze persoon door via leerhuis@hospicebardo.nl. 
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