Multidisciplinair zorgnetwerk, gespecialiseerd voor kankerpatiënten

Het Label

Het label is bedoeld voor gespecialiseerde zorgverleners in de behandeling van bijwerkingen van
kankertherapieën die het imago en het zelfrespect beïnvloeden, en die een privépraktijk hebben.
Het label hecht veel belang aan de interpersoonlijke vaardigheden van de zorgverlener
(welwillendheid, empathie), aan hun luisterkwaliteit, aanwezigheid, communicatie en respect
voor hun vaardigheidsgrenzen.
Het netwerk is GEEN commercieel netwerk dat economische ontwikkeling aanbiedt of
garandeert. Het label vereist bedrijfsethiek en benadrukt de sociale dimensie van de
zorgverlener.
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Zoek uit dat u aan de voorwaarden voldoet.
Maak kennis met de ethische code en de aanwervingsprocedure.
Dien uw aanvraag in door een e-mail te sturen naar info@amalou.be
We nemen contact met u op.

Diploma :
In het bezit zijn van een diploma/ in:
- schoonheidsverzorging, verpleegster in schoonheidsverzorging.
- onco massage therapeute, soci-kapster- medische pedicure
- een opleiding in microneedling, dermopigmentatie, borsttepel tatouage
- een opleiding in kleur en stijl
- een opleiding in onco-sexologie
- een opleiding in welzijn – onco therapies

Een ervaring van minimum 1 jaar is vereist voor elke specialisatie

Déontologie
Zich ertoe verbinden de ethische code te respecteren
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Kennis delen
Deelnemen aan de bijeenkomsten om zijn knowhow te delen, zijn praktijken te harmoniseren en
te ontwikkelen. Een minimale deelname van 2 bijeenkomsten per jaar is vereist.

Procedure
De kandidaat die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en
die wordt gecoöpteerd door een andere deelnemer

Hij/zij stuurt zijn/haar gemotiveerde sollicitatieverzoek: begeleidende brief, kopie van het
diploma, getuigenissen van patiënten en/of certificaat van een medische instelling waarin de
ervaring van de kandidaat met kankerpatiënten wordt vermeld.

Hij/zij wordt opnieuw gecontacteerd voor een gesprek over zijn motivatie, zijn vaardigheden en
zijn inzet voor de ethische code.

De kandidaat neemt deel aan een ontmoeting met een professionele expert in zijn/haar
disciplines om zijn/haar vaardigheden en aanpak te valideren (kwaliteit van luisteren,
aanwezigheid, communicatie, ondersteuningsprotocol, enz.)

De kandidaat neemt deel aan een bijeenkomst en bevestigt zijn/haar motivatie

Toewijding aan de ethische code
Lidmaatschap
Betaling van de bijdrage
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Creëren van het referentieblad
Integratie in de netwerkmailinglijst
Levering van het WELCOME-pakket

De gecertificeerde zorgverlener stemt ermee in de door de vereniging aangeboden permanente
educatiemodules te volgen om een kwaliteitsniveau in de ondersteuning te
behouden/ontwikkelen

Kosten
Kwalificatie en lidmaatschap van het netwerk zijn verschuldigd: een jaarabonnement van € 50 is
vereist aan de zorgverleners. Deze vergoedingen dekken 20% van de kosten in verband met de
lidmaatschapsprocedure, verwijzing op de website, de aangeboden promotiemiddelen (digitale
logo's, badge, diploma, 50 folders), de organisatie van bijeenkomsten (5 / jaar). De vereniging
ondersteunt de overige 80%.
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