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De opleiding staat open voor alle verpleegkundigen die zich willen bekwamen in 
prehospitaalzorg.

Voorwaarden:
• Werken op een erkende spoedgevallendienst
• 2 jaar ervaring binnen een afdeling kritieke zorg, waarvan 1 jaar ervaring op 

een spoedgevallendienst

	Inhoud
Prehospitaalwerk is een multidisciplinaire samenwerking tussen ambulanciers, 
verpleegkundigen, artsen en andere disciplines (politie, brandweer …). 
Het paramedisch interventieteam of PIT is een medische eenheid die in België 
ingeschakeld wordt in de dringende geneeskundige hulpverlening en waarbij een 
verpleegkundige meer gespecialiseerde zorg kan bieden aan een patiënt dan bij 
een klassieke ziekenhuiswagen. De PIT heeft tot doel om correctie patiënten-
zorg te verschaffen via ‘staande orders’. Daardoor kan de PIT zelfs uitgestuurd 
worden als buffer wanneer een MUG niet beschikbaar is.

Tijdens deze opleiding wordt theoretische kennis aangevuld met workshops en 
scenariotrainingen. De opleiding kan, na een positieve eindevaluatie, leiden tot 
een getuigschrift ‘PIT-verpleegkundige’.
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	Organisatie
De opleiding is gespreid over 
9 lesdagen. Er is een theoretische en 
praktische proef op dag 10. Boven-
dien moet je, nadat je geslaagd bent, 
een stage van 10 dagen doorlopen 
op een spoedgevallendienst met een 
door de overheid erkende PIT.

Lesdagen:
• 7, 14 en 28 maart 2023
• 18 en 25 april 2023
• 2, 23 en 30 mei 2023
• 6 juni 2023

Examen:
• 13 juni 2023 

Locatie:
UZ Leuven campus Gasthuisberg en 
onder voorbehoud 1 externe oplei-
ding in samenwerking met brandweer 
Leuven.

	Kosten
1.125 euro (koffie en cursussen 
inbegrepen)
De opleiding komt in aanmerking 
voor betaald Vlaams opleidingsverlof. 
Er kan betaald worden met opleidings -
cheques als je voldoet aan de voor-
waarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers). 

	Contactpersonen
Dr. Philippe Dewolf en An Bueken,
opleidingsverantwoordelijken
tel. 016 34 39 52
anna.bueken@uzleuven.be
philippe.dewolf@uzleuven.be

Marleen Van Asselberghs, 
administratief verantwoordelijke
tel. 016 34 49 69
marleen.vanasselberghs@uzleuven.be

	Inschrijving
Online via 
www.uzleuven.be/permanente-vorming
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