
 

 

Alle datamanagers die reeds een basisopleiding in de  
Kankerregistratie gevolgd hebben, worden vriendelijk 
uitgenodigd op de OPLEIDING “REGISTRATIE van 
HEMATOLOGISCHE MALIGNITEITEN”, die zal plaatsvinden 
op donderdag 7 juni 2018. 
 
Waar? Stichting Kankerregister, Koningsstraat 215 (6e 
verdieping), 1210 Brussel. 
 
Wij vragen een bijdrage van 10€ (lunch inbegrepen), 
vooraf te betalen door overschrijving op het volgende 
rekeningnummer: BE62 0014 5995 3161, met als 
mededeling : naam ziekenhuis – naam/namen van de 
deelnemers - Hematologie. 
 
Inschrijving is verplicht (aantal deelnemers is beperkt tot 
15 deelnemers), door een mail te sturen naar 
training@kankerregister.be 
Wij geven voorrang aan diegenen die de hematologie 
opleiding nog niet gevolgd hebben.  
Indien u uw deelname wenst te annuleren, gelieve ons via 
mail op de hoogte te brengen uiterlijk drie werkdagen 
voor de datum van de opleiding zodat we andere 
personen, die op de wachtlijst staan nog de mogelijkheid 
kunnen bieden deel te nemen. Als u de deadline voor 
annulering overschrijdt, wordt de deelnamekost van 10€ 
niet terugbetaald. 
 
We willen er graag de aandacht op vestigen dat deze 
opleiding georganiseerd wordt in het kader van de 
verplichte voortgezette opleiding van de datamanagers 
zoals bepaald in het KB van 30/08/2013. Om te kunnen 
aantonen dat iedereen deze opleiding succesvol heeft 
afgerond, zal op het einde van de opleidingsdag een 
kennisproef georganiseerd worden. 
 
We kijken ernaar uit jullie te ontmoeten!  
 
Met vriendelijke groet,  

09.30  ONTVANGST 
 
09.45   Inleiding hematologische maligniteiten 
 
11.00   Registratieprincipes (deel 1)  
              en begeleide oefeningen 
 
12.30   MIDDAGPAUZE – LUNCH 
 
13.15   Registratieprincipes (deel 2)  
       en begeleide oefeningen 

 
15.00   Kennisproef (open boek) 
 
16.00   EINDE 
 
 

I.v.m. de workshop en de kennisproef brengt 
iedereen eigen ICD-O-3 en eventuele 
persoonlijke notities mee. 

 
 
 
Na het bijwonen van de volledige opleidingsdag 
worden aanwezigheidsattesten uitgereikt. 
Diegenen die slagen voor de kennisproef, krijgen 
later een bijkomend attest toegestuurd. 

7 juni 2018 
(9h30 – 16h00) 
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