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Bij de e-cancerregistration sessies zullen we gebruik maken van de communicatietool 

“Microsoft Teams”. 

 

Hoe kunt u zich verbinden met onze opleiding? 

U ontvangt de dag van de sessie in de voormiddag een link naar de opleiding via mail. 

De verbindingsinstructies worden toegelicht in een document 'Tutorial' dat eveneens aan 

deze mail als bijlage is toegevoegd. 

 

Indien u dit wenst kan u de verbinding op voorhand testen. Gelieve dan een mail te stu-

ren naar training@kankerregister.org en dan kunnen we samen een tijdstip voor deze 

test afspreken. 

 

Uurschema ? 

Wij raden u aan om 10 minuten voor de start van de opleiding uw verbinding tot stand 

te brengen. 

 

Datum en tijdstip voor deze sessie: 

Dag xx/xx/2020 om 11u (begin van de sessie) 

 

In totaal zal de sessie niet langer dan 45 minuten duren. 

Deze sessie zal bestaan uit de presentatie van het onderwerp, bespreking van enkele 

praktische gevallen en om af te ronden een vraag-antwoord gedeelte. 

 

Enkele oefeningen, alsook een evaluatieformulier, zullen u later worden toegestuurd via 

een Google formulier. Op die manier kunnen we uw antwoorden op een eenvoudige ma-

nier verzamelen. 

 

Hoe kunt u vragen stellen ? 

 

Wij stellen het op prijs om uw vragen aangaande het onderwerp op voorhand door 

te sturen naar volgend e-mailadres training@kankerregister.org.  

Opgepast ! Wij beantwoorden tijdens de sessie enkel de vragen die verband houden met 

het onderwerp. Alle andere vragen worden genoteerd  en het antwoord wordt nadien  per 

mail doorgestuurd.  

Om de sessie zo weinig mogelijk te storen, zullen wij technische problemen die zich bij u 

voordoen  niet meer behandelen tijdens de sessie zelf. Wij danken u alvast voor uw be-

grip. 

U kan steeds contact opnemen om uw verbinding vooraf te testen of indien u meer tech-

nische informatie wenst.  

 

Tijdens de presentatie krijgt u eveneens de gelegenheid om uw vragen te stellen via de 

chatfunctie van “Microsoft Teams”.  

We beantwoorden enkele vragen aan het einde van de presentatie. 

De microfoons van alle deelnemers worden uitgezet tijdens de sessie om mogelijk ach-

tergrondlawaai te voorkomen zodat elke spreker duidelijk verstaanbaar is.  

 

 

Hoe ons uw aanwezigheid meedelen ? 

 

Wij zijn momenteel bezig met het opstellen van een online registratieformulier voor alle 

opleidingen. Op deze manier hoeven jullie je naam en ziekenhuis niet meer in de chat-

functie door te geven. Na inschrijving voorzien we voor u een alias waarmee u kan ver-

binden met de online opleiding. 

Wij vragen dan ook om ons, in afwachting van het online registratieformulier,  uw zie-

kenhuis en alle namen van de deelnemers voor deze opleiding  op voorhand door te ge-

ven via training@kankerregister.org. Nadat we uw gegevens ontvangen hebben, sturen 

we u uw alias waarmee u kan verbinden met de online opleiding. 
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