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3P e r m a n e n t e  v o r m i n g

Deze brochure geeft je een overzicht 
van de korte en lange opleidingen die 
UC Leuven-Limburg, het competentie-
centrum verpleegkunde en de dienst 
ontwikkeling en opleiding (UZ Leuven) 
aanbieden in het kader van permanente 
vorming in het academiejaar 2022-2023. 
Zoals je kunt vaststellen in de brochure 
maken we een onderscheid tussen:   

1. De postgraduaten, die voortaan 
aangeboden worden via een modulair 
systeem: 
• Bij free kan je 4 modules (van 

telkens 5 studiepunten) volledig zelf 
kiezen. 

• Bij mixed kan je minstens 1 van de  
4 modules vrij kiezen uit (een voor-
gedefinieerde lijst van modules). 

• Bij fixed liggen de modules vast.
 Om een postgraduaat diploma 

te behalen, moet je minstens vier 
modules (20 SP) volgen binnen een 
free, mixed of fixed systeem.

 Je leest alles over het modulaire 
concept op www.ucll.be/nl/verder-
studeren-gezondheid. 

2. De permanente vormingen, aange-
boden door UC Leuven-Limburg, 
die na een evaluatie leiden tot een 
getuigschrift afgeleverd door de  
verantwoordelijke van het  
Expertisecentrum Health Innovation 
(UC Leuven-Limburg). 

3. De permanente vormingen, aange-
boden door UZ Leuven, die ter 
controle van het leereffect alle eigen 

initiatieven afsluiten met een kennis-
toets. De deelnemers ontvangen een 
getuigschrift ondertekend door de 
gedelegeerd bestuurder, personeels-
directeur en verpleegkundig directeur. 

Voor al deze opleidingen kan Vlaams 
opleidingsverlof aangevraagd worden, ten-
zij anders is aangegeven. Er kan betaald 
worden met opleidings cheques als je 
voldoet aan de voorwaarden. Je kunt dit 
nakijken op de website van de VDAB 
(www.vlaanderen.be/opleidingscheques-
voor-werknemers). 

Voor bepaalde opleidingsonderdelen van 
deze permanente vormingsinitiatieven 
kunnen bij AccentVV (KU Leuven)  
vrijstellingen worden aangevraagd op 
basis van EVK’s (eerder verworven 
kwalificaties). 

In deze brochure hebben wij ons 
beperkt tot de meest essentiële 
informatie per opleiding. Via de contact-
personen, vermeld per programma, of 
de websites van UC Leuven-Limburg 
en UZ Leuven kun je meer uitgebreide 
informatie krijgen. 
 
Hoe inschrijven?
✔ Voor opleidingen van UC Leuven-

Limburg: www.ucll.be/inschrijven 
en research-expertise.ucll.be/nl/
navormingen

✔ Voor opleidingen van UZ Leuven: 
via www.uzleuven.be/permanente-
vorming 



	Doel
Kennisverbreding  

	Doelgroep
Medewerkers in gezondheid

	Inhoud
Modules:
Als deelnemer bepaal jij volledig autonoom een studiepakket van 20 studiepunten 
(SP), samengesteld uit de aangeboden modules van 5 studiepunten. Het ‘mix & 
match’-principe wordt volledig in functie van jouw individuele noden toegestaan. 
Je bepaalt dus zelf het ritme van opbouw, zodat werken en leren kan 
gecombineerd worden. Stapsgewijs worden de 20 studiepunten opgebouwd, tot 
het getuigschrift van het postgraduaat Advanced Health. 

1. Anesthesie 
2. Basismodule neurologische zorg 
3. Beroertezorg 
4. Ethiek: inleiding en basisbegrippen 
5. Ethische besluitvorming en zorgklimaat 
6. Herstelondersteunende zorg 
7. Inzicht in de psychische kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren (kinderpsychiatrie) 
8. Levenseinde zorg in de acute setting 
9. Module referentieverpleegkundige diabeteszorg 
10. Module 1: Persoon met acuut hartfalen 
11. Mondzorg en voeding bij bijzondere doelgroepen 
12. Multidisciplinaire pediatrische casuïstiek 
13. Oncologische behandelingen 
14. Psychopathologie 
15. Referentiezorg diabetes 
16. Starten op kritieke afdelingen 
17. Van expertise naar integratie in de palliatieve zorg 
18. Via casuïstiek schakelen tussen acuut en chronisch? 
19. Zorg voor de neonaat
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5P e r m a n e n t e  v o r m i n g

	Organisatie
De modules worden georganiseerd 
met een startmoment in september of 
in februari. 

Locatie:
De opleiding vindt plaats op:
• Campus LiZa, Schiepse Bos 5,  

3600 Genk
• Campus Gasthuisberg,  

Herestraat 49, 3000 Leuven
 
	Kosten
400 euro per module

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
karen.vansteenkiste@ucll.be (Leuven) 
of lieve.haumont@ucll.be (Genk)

Studentensecretariaat: 
postgraduaat.gezondheid@ucll.be 
(Leuven) 
of gezondheid.genk@ucll.be (Genk)

	Inschrijving
Online via www.ucll.be/inschrijven 

	Online info:
www.ucll.be/nl/verder-studeren-
gezondheid 



	Doel
Verpleegkunde binnen de zorgsector neonatologie en pediatrie vereist bijzondere 
kennis, deskundigheid en vaardigheden. Via deze opleiding ontwikkel je de 
motivatie om een betere totaalzorg te bieden aan het (zieke) kind en de ouder in 
multidisciplinair verband.

	Doelgroep
Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als verpleegkundige of vroedkundige 
(bachelor of master = specifieke instroom). EVK’s (eerder verworven kwalificaties) 
zijn mogelijk indien je daarover beschikt op basis van andere vervolgopleidingen.

	Inhoud
Modules:
1. Neuroprotectieve zorg van de neonaat: nidcap (vaste module)
2. Verdiepende neonatale zorg (vaste module)
3. Zorg voor de neonaat (vrije module)
 Deze module mag vervangen worden door:

• Multidisciplinaire pediatrische casuïstiek
4. Klinisch redeneren acuut ziek kind (vrije module)
 Deze module mag vervangen worden door:

• Klinisch redeneren chronisch ziek kind
• Inzicht in psychische kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren
• Klinisch onderwijs neonatologie
• Anesthesie
• Oncologische behandelingen
• Referentieverpleegkundige diabeteszorg
• Levenseinde zorg in de acute setting
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7P e r m a n e n t e  v o r m i n g

	Organisatie
De modules zijn verdeeld over 
2 semesters. Als je 1 module per 
semester opneemt, heb je om de 
twee weken les. Neem je twee 
modules op per semester, dan heb je 
iedere week les.

Locatie:
Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 
3000 Leuven

Kosten:
400 euro per module.
Je kan dit postgraduaat ook vol-
gen binnen het stelsel van Vlaams 
Opleidingsverlof (www.vlaanderen.
be/vlaams-opleidingsverlof). Er kan 
betaald worden met opleidings-
cheques als je voldoet aan de voor-
waarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers). 

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
leen.eyckmans@ucll.be of 
karen.vansteenkiste@ucll.be 

Studentensecretariaat: 
postgraduaat.gezondheid@ucll.be 
(Leuven) of gezondheid.genk@ucll.be 
(Genk)

	Inschrijving
Online via www.ucll.be/inschrijven

	Online info:
www.ucll.be/nl/verder-studeren-
gezondheid 
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Postgraduaat gespecialiseerd in 
oncologie en palliatieve zorg (mixed)

	Doel
Wil je kankerpatiënten deskundig verzorgen en begeleiden? Wil op de hoogte zijn 
van de laatste behandelingsmogelijkheden en mogelijke nevenwerkingen? 
Wil je kankerpatiënten informeren en coachen voor, tijdens en na de behandeling? 
Wil je veerkrachtig zijn, want je gaat om met de emoties van patiënten en naasten? 
Of voel je als verpleegkundige de noodzaak om je zorg voor kankerpatiënten te 
toetsen en te verdiepen? Dan is deze gespecialiseerde opleiding in oncologie iets 
voor jou.

	Doelgroep
Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als verpleegkundige (bachelor of master = 
specifieke instroom). EVK’s (eerder verworven kwalificaties) zijn mogelijk indien je 
daarover beschikt op basis van andere vervolgopleidingen.

	Inhoud
Modules:
1. Oncologische behandelingen (vaste module)
2. Supportieve zorg tijdens therapie en in de palliatieve fase (vaste module)
3. Tumorspecifieke oncologie (vaste module)
4. Supportieve oncologische zorg op je werkplek (vrije module)
 Deze module mag vervangen worden door:

• Van expertise naar integratie in de palliatieve zorg 
• Bijzondere doelgroepen in de oncologie (AJ 2023-2024 - sem 2) 
• Fundamentele aspecten van Kanker en kankerbehandeling
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9P e r m a n e n t e  v o r m i n g

	Organisatie
De modules zijn verdeeld over 
2 semesters. Als je 1 module per 
semester opneemt, heb je om de twee 
weken les. Neem je twee modules op 
per semester, dan heb je iedere week 
les.

Locatie:
Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 
3000 Leuven

Kosten:
400 euro per module

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
pierino.verrando@ucll.be 
Studentensecretariaat: 
postgraduaat.gezondheid@ucll.be 
(Leuven) of gezondheid.genk@ucll.be 
(Genk)

	Inschrijving
Online via www.ucll.be/inschrijven 

	Online info:
www.ucll.be/nl/verder-studeren-
gezondheid



	Doel
Verpleegkunde binnen de zorgsector neonatologie en pediatrie vereist bijzondere 
kennis, deskundigheid en vaardigheden. Via deze opleiding ontwikkel je de
motivatie om een betere totaalzorg te bieden aan het (zieke) kind en de ouder in 
multidisciplinair verband.

	Doelgroep
Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als verpleegkundige (bachelor of master = 
specifieke instroom). EVK’s (eerder verworven kwalificaties) zijn mogelijk indien je 
daarover beschikt op basis van andere vervolgopleidingen.

	Inhoud
Modules:
1. Multidisciplinaire pediatrische casuïstiek (vaste module)
2. Klinisch redeneren chronisch ziek kind (vaste module)
3. Klinisch redeneren acuut ziek kind (vaste module)
4. Inzicht in psychische kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren (vrije module)

Deze module mag vervangen worden door:
• Zorg voor de neonaat
• Verdiepende neonatale zorg
• Oncologische behandelingen
• Anesthesie
• Referentieverpleegkundige diabeteszorg
• Levenseinde zorg in de acute setting
• Klinisch onderwijs

> Postgraduaat gespecialiseerd 
in pediatrie (mixed)          
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11P e r m a n e n t e  v o r m i n g

	Organisatie
De modules zijn verdeeld over 
2 semesters. Als je 1 module per 
semester opneemt, heb je om de 
twee weken les. Neem je twee 
modules op per semester heb je 
iedere week les.

Locatie:
De opleiding vindt plaats op campus 
Gasthuisberg, Herestraat 49, 
3000 Leuven.

	Kosten
400 euro per module,
Je kan dit postgraduaat ook volgen 
binnen het stelsel van Vlaams 
Opleidingsverlof (www.vlaanderen.be/
vlaams-opleidingsverlof). 
Er kan betaald worden met oplei-
dingscheques als je voldoet aan de 
voorwaarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers). 

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
leen.eyckmans@ucll.be of 
karen.vansteenkiste@ucll.be 

Studentensecretariaat: 
postgraduaat.gezondheid@ucll.be 
(Leuven) of gezondheid.genk@ucll.be 
(Genk)

	Inschrijving
Online via www.ucll.be/inschrijven 

	Online info:
www.ucll.be/nl/verder-studeren-
gezondheid 
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Postgraduaat gespecialiseerd in 
referentiepersoon ethiek (mixed)  

	Doel
Ethisch veerkrachtig worden behelst gevoeligheid, moed, taal en een 
experimenteerruimte. Het postgraduaat gespecialiseerd in referentiepersoon 
ethiek biedt zorg- en hulpverleners via inhoud, praktische oefeningen, exposure, 
didactieken en dialoog een experimenteerruimte aan om in ethische veerkracht te 
groeien. Een praktijkgerichte aanpak staat centraal. De cursisten vormen samen 
met de begeleiders deze experimenteerruimte.

	Doelgroep
Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als verpleegkundige (bachelor of master = 
specifiek instroom).
EVK’s (eerder verworven kwalificaties) zijn mogelijk indien je daarover beschikt op 
basis van andere vervolgopleidingen.

	Inhoud
Modules:
1. Ethiek: inleiding en basisbegrippen (vaste module)
2. Ethische besluitvorming en zorgklimaat (vaste module)
3. Ethisch leiderschap in zorg en welzijn (vaste module)
4. Ethische vraagstukken in zorg en welzijn (vrije module)
 Deze module mag vervangen worden door:

• Elke andere vrije module
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13P e r m a n e n t e  v o r m i n g

Organisatie
Het postgraduaat startte op in het 
academiejaar 2021-2022. De nieuwe 
opstart voor het volledige 
postgraduaat staat gepland voor het 
academiejaar 2023-2024.

Locatie:
Campus LiZa, Schiepse Bos 5, 
3600 Genk

Kosten:
350 euro per module

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
lieve.haumont@ucll.be 
Studentensecretariaat: 
postgraduaat.gezondheid@ucll.be 
(Leuven) of gezondheid.genk@ucll.be 
(Genk)

	Inschrijving
Online via www.ucll.be/inschrijven

	Online info:
www.ucll.be/nl/verder-studeren-
gezondheid
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Postgraduaat neurologische zorg 
(mixed) 

	Doel
Het postgraduaat neurologische zorg beoogt de deskundigheid van 
zorgverleners die in contact komen met patiënten met een neurologische 
aandoening te vergroten.  

	Doelgroep
Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als je beschikt over een diploma van 
bachelor of master in zorg of welzijn of een hiermee gelijkgesteld diploma. 
EVK’s (eerder verworven kwalificaties) zijn mogelijk indien je daarover beschikt 
op basis van andere vervolgopleidingen.

	Inhoud 
Modules:
1. Basisopleiding neurologische zorg (vaste module)
2. Beroertezorg (vrije module)
3. Neurochirurgische zorg (vrije module)

De vrije modules zijn ook los te volgen zonder de basisopleiding, maar dan wordt 
er geen diploma postgraduaat uitgereikt.
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15P e r m a n e n t e  v o r m i n g

	Organisatie
De basismodule start in februari.

Locatie:
De opleiding vindt plaats op:
• Campus LiZa, Schiepse Bos 5, 
 3600 Genk
• Campus Gasthuisberg, 
 Herestraat 49, 3000 Leuven

Kosten:
1.400 euro voor 20 studiepunten.
Je kan dit postgraduaat ook volgen 
binnen het stelsel van Vlaams 
Opleidingsverlof (www.vlaanderen.
be/vlaams-opleidingsverlof). Er kan 
betaald worden met opleiding-
scheques als je voldoet aan de voor-
waarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers). 

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
wendy.sterckx@ucll.be of 
stien.martens@ucll.be 
Studentensecretariaat: 
postgraduaat.gezondheid@ucll.be 
(Leuven) of gezondheid.genk@ucll.be 
(Genk)

	Inschrijving
Online via www.ucll.be/inschrijven

	Online info:
www.ucll.be/nl/verder-studeren-
gezondheid
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Postgraduaat diabeteseducator 
(fixed) 

	Doel
Het postgraduaat richt zich tot professionals die in hun beroepspraktijk in 
aanraking kunnen komen met personen met diabetes. Onze opleiding komt 
tegemoet aan de grote vraag naar deskundigheid van de 'diabeteseducator' en 
'referentieverpleegkundige diabetes'.  

	Doelgroep
De opleiding staat open voor verpleegkundigen die houder zijn van het diploma, 
de graad, het brevet of de titel van gegradueerde verpleegkundige, bachelor in 
de verpleegkunde, gebrevetteerde verpleegkundige of gediplomeerde verpleeg-
kundige, maar ook bachelors in de voedings- en dieetleer en bachelors in de 
podologie of kinesitherapie kunnen zich inschrijven voor deze opleiding. Voor 
gebrevetteerde verpleegkundigen of gediplomeerde verpleegkundigen wordt een 
intakegesprek georganiseerd. 

	Inhoud 
Modules:
1. Referentiezorg diabetes (vaste module)
2. Specialisatie diabetes (vaste module)
3. Stage (vaste module)
4. Verdieping in zorgprofessionele relaties (vaste module)
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17P e r m a n e n t e  v o r m i n g

	Organisatie
Lesdagen:
De opleiding start jaarlijks in oktober 
en de lesdag ligt vast op vrijdag.
Het examen vindt plaats in juni, 
de tweede zittijd eind augustus, 
begin september

Locatie:
Campus LiZa, Schiepse Bos 5, 
3600 Genk

Kosten: 
1.400 euro voor 20 studiepunten.
Je kan dit postgraduaat ook volgen 
binnen het stelsel van Vlaams Oplei-
dingsverlof (www.vlaanderen.be/
vlaams-opleidingsverlof). Er kan 
betaald worden met opleidings-
cheques als je voldoet aan de voor-
waarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers). 

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
nancy.motmans@ucll.be 

Studentensecretariaat: 
postgraduaat.gezondheid@ucll.be 
(Leuven) of gezondheid.genk@ucll.be 
(Genk)

	Inschrijving
Online via www.ucll.be/inschrijven

	Online info:
www.ucll.be/nl/verder-studeren-
gezondheid
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Postgraduaat gespecialiseerd in 
geestelijke gezondheid kinderen 
en jongeren (fixed)

	Doel	
De voortdurend evoluerende context van de kinder- en jeugdhulpverlening zet 
begeleiders voor boeiende uitdagingen in klinisch redeneren, persoonlijk 
leiderschap en samenwerken.  

Doelgroep
Je behaalde reeds een diploma in de gezondheids- en/of welzijnszorg en je bent 
minstens 1 jaar werkzaam in de kinder- en jeugdhulpverlening.  

	Inhoud
Modules:
1. Kinderpsychiatrie: inzicht in psychische kwetsbaarheid bij kinderen en 
 jongeren (vaste module)
2. Begeleiden in groei, groeien in begeleiden (vaste module)
3. Interprofessioneel gelijkwaardig samenwerken (vaste module)
4. Portfolio (vaste module)
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19P e r m a n e n t e  v o r m i n g

	Organisatie
Lesdagen:
Vaste lesdag op donderdag of vrijdag
Eerste academiejaar: 8 volle dagen 
en 12 halve dagen
Tweede academiejaar: 6 volle dagen

Locatie:
Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 
3000 Leuven

Kosten: 
400 euro per module.
Je kan dit postgraduaat ook volgen 
binnen het stelsel van Vlaams Oplei-
dingsverlof (www.vlaanderen.be/
vlaams-opleidingsverlof). Er kan 
betaald worden met opleidings-
cheques als je voldoet aan de voor-
waarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers). 
 

Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
hilde.rombauts@ucll.be 

Studentensecretariaat: 
postgraduaat.gezondheid@ucll.be 
(Leuven) of gezondheid.genk@ucll.be 
(Genk)

	Inschrijving
Online via www.ucll.be/inschrijven

	Online info:
www.ucll.be/nl/verder-studeren-
gezondheid



Postgraduaat gespecialiseerd in 
geestelijke gezondheid volwassenen en 
ouderen (fixed)      

>

20

	Doel
Ben je bekommerd om de mediaberichten over stijgende zelfmoordcijfers? 
Wil je als bachelor verpleegkunde iets betekenen voor wat men al te vaak 
beschouwt als ‘onredelijke, lastige, moeilijke cliënten’? Heb je als bachelor in 
sociaal werk, bachelor in de toegepaste psychologie, bachelor in de 
orthopedagogie, bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen, bachelor in 
de ergotherapie, of master in de criminologie een beroepsinteresse om met deze 
mensen op weg te gaan?

	Doelgroep
Je hebt een bachelordiploma of masterdiploma in de gezondheidszorg of 
sociaal-agogische studiegebied en relevante werkervaring. Je kan het postgraduaat 
geestelijke gezondheid starten na een positief intakegesprek. 

	Inhoud
Modules:
1. Psychopathologie (vaste module)
2. Motivationele gespreksvoering (vaste module)
3. Crisispsychiatrie (vaste module)
4. Herstelondersteunende zorg (vaste module)
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21P e r m a n e n t e  v o r m i n g

	Organisatie
De modules zijn verdeeld over 
2 semesters en verspreid over 
1 academiejaar.

Locatie:
Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 
3000 Leuven

Kosten: 
400 euro per module.
Je kan dit postgraduaat ook volgen 
binnen het stelsel van Vlaams Oplei-
dingsverlof (www.vlaanderen.be/
vlaams-opleidingsverlof). Er kan 
betaald worden met opleidings-
cheques als je voldoet aan de voor-
waarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers). 

Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
bart.loonbeek@ucll.be 

Studentensecretariaat: 
postgraduaat.gezondheid@ucll.be 
(Leuven) of gezondheid.genk@ucll.be
(Genk)

	Inschrijving
Online via www.ucll.be/inschrijven

	Online info:
www.ucll.be/nl/verder-studeren-
gezondheid



> Postgraduaat gespecialiseerd in 
intensieve zorgen (fixed)
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Met dit postgraduaat trachten we de brug te vormen tussen de verwachte 
basiskennis en vaardigheden voor de stabiele patiënt en de bijzondere kennis, 
skills en vaardigheden die vereist zijn om veilig en accuraat te kunnen 
functioneren op een hoog-complexe intensieve zorgen afdeling. Theorie, 
praktijkvaardigheden en simulatie/casuïstiek zijn onherroepelijk verbonden aan 
dit basistraject voor verpleegkundigen, tewerkgesteld op een dienst intensieve 
zorg. 

	Doelgroep
Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als verpleegkundige. (bachelor of 
master = specifieke instroom). EVK’s (eerder verworven kwalificaties) zijn 
mogelijk indien je daarover beschikt op basis van andere vervolgopleidingen.   

	Inhoud
Modules:
1. Benadering van patiënten met een acute respiratoire/ventilatoire  

problematiek (vaste module)
2. Benadering van patiënten met een acute cardiale/hemodynamische  

problematiek (vaste module)
3. Benadering van patiënten met een acute neurologische/neurochirurgische 

problematiek (vaste module)
4. Benadering van patiënten met een ernstige interne of gastro-intestinale  

problematiek (vaste module)
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	Organisatie
De modules zijn verdeeld over 
2 semesters. Als je 1 module per 
semester opneemt, heb je om de 
twee weken les. Neem je twee 
modules op per semester heb je 
iedere week les.

Locatie:
Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 
3000 Leuven

Kosten:
400 euro per module
Je kan dit postgraduaat ook volgen 
binnen het stelsel van Vlaams Oplei-
dingsverlof (www.vlaanderen.be/
vlaams-opleidingsverlof). Er kan 
betaald worden met opleidings-
cheques als je voldoet aan de voor-
waarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers).

Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
johan.asnong@ucll.be

Studentensecretariaat: 
postgraduaat.gezondheid@ucll.be 
(Leuven) of gezondheid.genk@ucll.be 
(Genk)

	Inschrijving
Online via www.ucll.be/inschrijven

	Online info:
www.ucll.be/nl/verder-studeren-
gezondheid
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Postgraduaat gespecialiseerd in 
spoedgevallenzorg (fixed) 

	Doel
Met dit postgraduaat trachten we de brug te vormen tussen de verwachte 
basiskennis en vaardigheden voor de stabiele patiënt en de bijzondere kennis, 
skills en vaardigheden die vereist zijn om veilig en accuraat te kunnen 
functioneren op een hoogcomplexe afdeling. Theorie, praktijkvaardigheden en 
simulatie/casuïstiek zijn onherroepelijk verbonden aan dit basistraject voor 
verpleegkundigen, tewerkgesteld op een dienst spoedgevallenzorg.

	Doelgroep
Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als verpleegkundige (bachelor of master = 
specifieke instroom). EVK’s (eerder verworven kwalificaties) zijn mogelijk indien je 
daarover beschikt op basis van andere vervolgopleidingen. 

	Inhoud
Modules:
1. Benadering van patiënten met acute respiratoire/ventilatoire problematiek 

(vaste module)
2. Benadering van patiënten met acute cardiale/hemodynamische problematiek 

(vaste module)
3. Beleid in bijzondere patiëntenpopulaties op spoedgevallen (vaste module)
4. Acute geneeskunde en spoedgevallenzorg (vaste module)
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Organisatie
Je hebt om de twee weken les.

Locatie:
Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 
3000 Leuven

Kosten: 
400 euro per module
Je kan dit postgraduaat ook volgen 
binnen het stelsel van Vlaams Oplei-
dingsverlof (www.vlaanderen.be/
vlaams-opleidingsverlof). Er kan 
betaald worden met opleidings-
cheques als je voldoet aan de voor-
waarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers).

Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
johan.asnong@ucll.be

Studentensecretariaat: 
postgraduaat.gezondheid@ucll.be 
(Leuven) of gezondheid.genk@ucll.be 
(Genk)

	Inschrijving
Online via www.ucll.be/inschrijven

	Online info:
www.ucll.be/nl/verder-studeren-
gezondheid 
 



> Postgraduaat hartfalen 
(fixed)        
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Dankzij een state-of-the-artbehandeling en een geoptimaliseerd zelfzorgmanage-
ment kunnen deze chronische patiënten vandaag steeds langer en comfortabeler 
leven. Je kan door dit postgraduaat -binnen je eigen organisatie de zorg voor 
personen met hartfalen optimaliseren en coördineren én patiënten onder-
steunen in hun zelfmanagement.  

	Doelgroep
Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als verpleegkundige (bachelor of master = 
specifieke instroom). EVK’s (eerder verworven kwalificaties) zijn mogelijk indien 
je daarover beschikt op basis van andere vervolgopleidingen.    

	Inhoud
Modules:
1. De persoon met acuut hartfalen (vaste module)
2. De persoon met chronische hartfalen intra muros (vaste module)
3. De persoon met chronisch hartfalen extra muros (vaste module)
4. De persoon met eindstadium hartfalen (vaste module)
5. Klinische hartfalenpraktijk (vaste module)
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	Organisatie
Lesdagen: 
De lessen zijn verspreid over 20 dagen 
in een volledig academiejaar en vinden 
(voornamelijk) plaats op vrijdag van 
8.30 tot 17 uur. Bijkomend moet je 
8 dagen stage doen.

Locatie:
De opleiding vindt plaats op:
• Campus LiZa, Schiepse Bos 5, 
 3600 Genk
• Campus Gasthuisberg, 
 Herestraat 49, 3000 Leuven

	Kosten
1.400 euro voor 20 studiepunten.
Je kan dit postgraduaat ook volgen 
binnen het stelsel van Vlaams Oplei-
dingsverlof (www.vlaanderen.be/
vlaams-opleidingsverlof). Er kan 
betaald worden met opleidings-
cheques als je voldoet aan de voor-
waarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers).  

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
jan.vercammen@ucll.be 

Studentensecretariaat: 
postgraduaat.gezondheid@ucll.be 
(Leuven) of gezondheid.genk@ucll.be 
(Genk)

	Inschrijving
Online via www.ucll.be/inschrijven

	Online info:
www.ucll.be/nl/verder-studeren-
gezondheid
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Een lactatiekundige is de aangewezen hulpverlener voor de begeleiding bij borst-
voeding en begeleidt toekomstige en nieuwe moeders. In omstandigheden waarbij 
problemen ontstaan rondom het geven van borstvoeding, kan een lactatiekundige 
met haar specialistische kennis hulp bieden. Het postgraduaat lactatiekunde biedt 
je een ruime verbreding en verdieping op de begeleiding van een moeder- 
kinddyade tijdens de borstvoedingsperiode.

	Doelgroep
Het postgraduaat lactatiekunde is een doorgedreven specialisatie op vlak van 
begeleiding van moeder en kind doorheen het volledige borstvoedingsproces. 
Het richt zich specifiek naar gezondheidsmedewerkers (op bachelor- en/of 
masterniveau) die minimaal 1 jaar in de moeder-kindzorg werken (vroedvrou-
wen, pediatrisch verpleegkundigen, gynaecologen, kinderartsen, huisartsen ...).

 Inhoud
Modules:
1. Lactatiekunde (vaste module)
2. Lactatiekundige als professional (vaste module)
3. Stage (vaste module)
4. Evidence Based Practice (vaste module)

> Postgraduaat lactatiekunde 
(fixed)               

P
o

s
t

g
r

a
d

u
a

a
t

28



29P e r m a n e n t e  v o r m i n g

	Organisatie
Lesdagen: 
De 20 lesdagen zijn altijd op dinsdag 
van 9 uur tot 17 uur. In uitzonderlijke 
omstandigheden vinden de lessen 
digitaal plaats.
De opleiding gaat van start op dinsdag 
20 september 2022.

Locatie:
Campus LiZa, Schiepse Bos 5, 3600 
Genk

	Kosten
1.400 euro voor 20 studiepunten.
Je kan dit postgraduaat ook volgen 
binnen het stelsel van Vlaams Oplei-
dingsverlof (www.vlaanderen.be/
vlaams-opleidingsverlof). Er kan 
betaald worden met opleidings-
cheques als je voldoet aan de voor-
waarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers).  

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
evi.geuten@ucll.be 

Studentensecretariaat: 
postgraduaat.gezondheid@ucll.be 
(Leuven) of gezondheid.genk@ucll.be 
(Genk)

	Inschrijving
Online via www.ucll.be/inschrijven

	Online info:
www.ucll.be/nl/verder-studeren-
gezondheid 
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Postgraduaat perioperatieve 
zorg (fixed) 

	Doel 
Tijdens je opleiding tot verpleegkundige heb je kunnen proeven van de 
hoogtechnologische en specialistische omgeving van het operatiekwartier. 
Wil je in dit bruisend hart van het ziekenhuis werken dan biedt het postgraduaat 
perioperatieve zorg je de nodige theoretische inzichten en praktische handvatten 
om je competent te voelen in deze hightechomgeving.

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met UZ Leuven.
 
	Doelgroep
Ben je bachelor in de verpleegkunde en herken je de drang om de zorg van 
patiënten in een operatiekamer te organiseren, om (instrumenteel) 
ondersteuning te bieden bij de chirurgische behandeling en anesthesie én om 
strikt volgens hygiëne- en ontsmettingsregels te werken? Dan is deze specialisatie 
in de perioperatieve zorg, anesthesie, operatieassistentie en instrumentatie iets 
voor jou.

	Inhoud 
Modules:
1. Basis perioperatieve zorg (vaste module)
2. Anesthesie en wetgeving (vaste module)
3. Chirurgie (vaste module)
4. Chirurgisch dagziekenhuis (vaste module)
5. Stage (vaste module)
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	Organisatie
Start in september of februari.

Locatie:
Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 
3000 Leuven

	Kosten
1.400 euro voor 20 studiepunten.
Je kan dit postgraduaat ook volgen 
binnen het stelsel van Vlaams Oplei-
dingsverlof (www.vlaanderen.be/
vlaams-opleidingsverlof). Er kan 
betaald worden met opleidings-
cheques als je voldoet aan de voor-
waarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers).    

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
david.beckers@uzleuven.be 

Studentensecretariaat: 
postgraduaat.gezondheid@ucll.be 
(Leuven) of gezondheid.genk@ucll.be 
(Genk)

	Inschrijving
Online via www.ucll.be/inschrijven

	Online info:
www.ucll.be/nl/verder-studeren-
gezondheid
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Postgraduaat voeding 
en oncologie (fixed)

	Doel	
Kanker is een complexe en zeer aangrijpende aandoening waarmee een op de 
drie Belgen gedurende zijn of haar leven wordt geconfronteerd. De fysieke en 
emotionele impact tijdens de behandelingsfase, de herstelfase of de palliatieve 
fase is groot. Tijdens elk van die fases speelt voeding een belangrijke rol. In de 
opleiding krijg je een ruim aanbod aan biomedische, oncologische, en diëtetische 
wetenschappen, met een stevige theoretische basis om evidence based te 
werken als diëtiste in de sector van de kankerzorg.

	Doelgroep
Je hebt interesse om deze patiënten als diëtist op een intensieve manier te begeleiden 
bij hun voeding en je te specialiseren in oncologische diëtetiek. Je wil op de hoogte 
zijn van de mogelijke behandelingen en mogelijke nevenwerkingen. Je informeert, 
observeert en stimuleert de patiënten vóór, tijdens en na de behandeling. Je wil veer-
krachtig zijn, want je hebt te maken met de emoties van patiënten en naasten.
De opleiding richt zich vooral tot professionele bachelors in de voedings- en 
dieetkunde, die zich willen verdiepen in de oncologische diëtetiek. Andere zorgver-
leners zijn welkom in de opleiding en ontvangen een attest van deelname.

 Inhoud
In de opleiding krijg je een ruim aanbod aan biomedische, oncologische en 
diëtetische wetenschappen, met een stevige theoretische basis om evidencebased 
te werken. Je kan ervaring opdoen op diensten van oncologie, hematologie, radio-
therapie en palliatieve zorg.

De opleiding, goed voor 21 studiepunten, bestaat uit 4 opleidingsonderdelen:
1. De fundamentele aspecten van kanker en kankerbehandeling : 5 SP
2. Oncologische diëtetiek: 7 SP
3. Voeding en oncologie bij bijzondere doelgroepen: 4 SP
4. Stage oncologie: 5 SP

Je kan inschrijven voor het volledige postgraduaat of voor afzonderlijke modules.

Na het succesvol doorlopen van de 4 opleidingsonderdelen, kunnen professionele 
bachelors in de voedings- en dieetkunde het getuigschrift van oncologische 
diëtist bekomen door deelname aan de evaluatie. De evaluatie bestaat uit een 
schriftelijk examen en de beoordeling van de stage en het stageverslag door de 
stagementor.

32



33P e r m a n e n t e  v o r m i n g

	Organisatie
Lesdagen:
De lessen vinden plaats op 
donderdagen van 8.30 uur tot 17 uur.
Als afstandsonderwijs wordt 
georganiseerd, is een afwijking op de 
timing mogelijk.

Datums onder voorbehoud:
• Module 1: Fundamentele aspecten 

van kanker en kankerbehandeling
 1, 15 en 29 september 2022
• Module 2: Oncologische diëtetiek
 6, 13, 27 oktober en 17 november 

2022
• Module 3: Voeding en oncologie bij 

bijzondere doelgroepen 24 novem-
ber, 1 en 8 december 2022

Examen:
• Donderdag 15 december 2022, 

8.30-11.30 uur (module 1)
• Donderdag 22 december 2022, 

8.30-11.30 uur en 13-16 uur  
(module 2 en 3)

Stageperiode:
Zelf in te vullen in samenspraak met 
de mentor, tussen 23 december 2022 
en 9 juni 2023. Indienen stageverslag 
ten laatste 9 juni 2023.

Locatie:
UC Leuven-Limburg, LiZa, Schiepse 
bos 6, 3600 Genk (enkele lesdagen 
vinden plaats op campus Gasthuis-
berg, Herestraat 49, 3000 Leuven)

	Kosten
Het inschrijvingsgeld bedraagt 
1.470 euro.
Je kan dit postgraduaat ook volgen 
binnen het stelsel van Vlaams Oplei-
dingsverlof (www.vlaanderen.be/
vlaams-opleidingsverlof). Er kan 
betaald worden met opleidings-
cheques als je voldoet aan de voor-
waarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers).    

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
marte.wuyts@ucll.be 

Studentensecretariaat: 
postgraduaat.gezondheid@ucll.be 
(Leuven) of gezondheid.genk@ucll.be 
(Genk)

	Inschrijving
Online via www.ucll.be/inschrijven
Indien je niet in het bezit bent van 
een professionele bachelor voedings- 
en dieetkunde dien je eerst contact 
op te nemen met coördinator Marte 
Wuyts via marte.wuyts@ucll.be om 
te bekijken of je kan starten met de 
opleiding. Vermeld in je mail welke 
diploma's je al op zak hebt.

	Online info:
www.ucll.be/nl/verder-studeren-
gezondheid



Permanente vorming 
borstvoedingsbegeleiding    >
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	Doel 
Deskundigheid aangaande borstvoeding optimaliseren.
 
	Doelgroep
De vorming richt zich tot alle professionals in de moeder-kindzorg.

	Inhoud 
Dagelijks wordt de vroedvrouw geconfronteerd met de prettige en minder 
prettige ervaringen van mama's die borstvoeding geven. Doorheen deze 
vorming willen we de deskundigheid van de vroedvrouw op het vlak van 
borstvoeding optimaliseren, met de bedoeling om zo in elke unieke situatie een 
aanvaardbaar antwoord te kunnen bieden op de vraag van moeder en kind.

In totaal worden zeven modules (20 lesuren) aangeboden in de vorm van drie 
opleidingsdagen, telkens tussen 9 en 17 uur. Daarin komt uitgebreide theorie aan 
bod, maar wordt ook stilgestaan bij praktische, realistische casussen.
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Module 1
Anatomie en fysiologie van de borst
Hyperlactatie

 Module 2
Basisprincipes van borstvoeding
Borstvoeding en zwangerschap
Borstvoeding en meerlingenborstvoeding
Borstvoeding en voeding van de moeder

 Module 3
Hypogalactie
Borstvoeding en reflux

 Module 4
Borstvoeding bij baby’s met 
afwijkingen
Borstvoeding en medicatie
Borstvoeding en drugs

 Module 5
Borstvoeding en werken
Borstvoeding en spenen
Afkolven en bewaren van moeder-
melk

 Module 6
Tepelproblemen
Borstproblemen

 Module 7 
Workshops (o.a. natuurlijke borst-
voedingshoudingen)
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	Organisatie
Lesdagen:
21 februari, 7 maart en 
21 maart 2023

Locatie:
Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 
3000 Leuven

	Kosten
245 euro (voor de reeks) of 95 euro/
lesdag (inclusief lunch)

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
evi.geuten@ucll.be 

Dispatcher navormingen: 
navormingen@ucll.be

	Inschrijving
Online via 
www.research-expertise.ucll.be/nl/
navormingen 



Permanente vorming levenseinde 
zorg in de acute setting>
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	Doel	
Deze module heeft als doel kennis te verwerven en praktische handvatten aan te 
bieden over levenseindezorg in de acute setting, met als doel die skills te kunnen 
toepassen in de eigen werksetting.

	Doelgroep
Je hebt een diploma bachelor verpleegkunde en bent werkzaam in een acute 
setting: spoedgevallen, intensieve (pediatrische) zorg, nierdialyse, 
transplantatieafdelingen, heelkundige afdelingen, acute psychiatrie …

 Inhoud
Deze module bevat verschillende thema’s in de context van levenseindezorg op 
acute afdelingen, waaronder klinisch redeneren en ethisch reflecteren, 
juridisch kader rond levenseindebeslissingen, communicatie, zorg voor de 
zorgende en multiculturele zorg. De leerinhouden worden aangeboden door 
middel van zelfstudie, interactieve hoorcolleges, meet-the-expert, getuigenissen, 
(integratie)casuïstiek en ervaringsgericht leren.
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	Organisatie
Lesdagen:
februari 2023, 6 lesdagen 
tweewekelijks
De examenvorm is een permanente 
evaluatie.

Locatie:
De opleiding vindt plaats op:
• Campus LiZa, Schiepse Bos 5, 
 3600 Genk
• Campus Gasthuisberg, 
 Herestraat 49, 3000 Leuven

	Kosten
400 euro

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
kathleen.swennen@ucll.be, 
nancy.cannaerts@ucll.be en 
stephanie.voet@ucll.be 

Dispatcher navormingen: 
navormingen@ucll.be

	Inschrijving
Online via 
www.research-expertise.ucll.be/nl/
navormingen 



Permanente vorming 
mentorschap    >
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	Doelgroep
Verpleegkundigen (gegradueerde, bachelor of master) of vroedvrouwen die de 
rol van mentor wensen op te nemen binnen hun instelling.
Werkgevers die stages organiseren voor leerlingen verzorging en studenten 
verpleegkunde of vroedkunde.

	Inhoud 
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 Dag 1: Identiteit van de mentor
• Context van het mentorschap
• Stagebegeleiding in een breder 

perspectief
• Communicatie als bouwsteen in 

de mentorrelatie
• Basisprincipes in communicatie
• Oefeningen 

 Dag 2: Mentorschap in de praktijk
• Juridische aspecten in mentorschap
• Basisvoorwaarden om te leren
• Begeleidings- en coachingsvaar-

digheden
✔ Constructieve feedback,  

mondeling en schriftelijk
✔ Instructies geven 
✔ Vorderingen opvolgen, bijsturen, 

evalueren
✔ Introductie tot opstellen  

opleidingsplan 

 

 Dag 3: Eigen krachten in mentorschap
• Generaties: eigenaardigheden in 

motivatie en leren
• De huidige opleiding verpleeg-

kunde
• Oplossingsgericht werken
• Wat is ‘leren’ en hoe leer ik?
• Oefeningen 

 Dag 4: Eigen krachten in mentorschap
• Persoonlijk mentorschap: 

krachten en uitdagingen
✔ Aan de hand van het competen-

tieprofiel van de mentor
• Deontologie van de mentor
• Plaats en rol van de mentor in het 

team
• Opstellen opleidingsplan
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	Organisatie
De opleiding omvat 32 contacturen 
verspreid over 4 lesdagen. 
De opleiding wordt gegeven door de 
stagebegeleiders van UC Leuven-Lim-
burg. Er worden verschillende werk-
methoden gebruikt om de kennis en 
vaardigheden aan te leren. Het aantal 
deelnemers per groep is beperkt tot 
16. De opleiding kan georganiseerd 
worden in de eigen zorgregio. Na het 
doorlopen van de volledige opleiding 
ontvangt de deelnemer een attest van 
deelname.

Lesdagen:
De opleiding wordt georganiseerd 
van januari tot mei. Check de website 
voor de juiste data: 
www.research-expertise.ucll.be/nl/
navormingen. 
Deze opleiding kan ook op maat 
aangeboden worden.

Locatie:
Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 
3000 Leuven

	Kosten
Inschrijvingsgeld: 200 euro 
(incl. cursusmateriaal, excl. lunch)
Je kan deze permanente vorming ook 
volgen binnen het stelsel van Vlaams 
Opleidingsverlof (www.vlaanderen.be/ 
vlaams-opleidingsverlof). Er kan 
betaald worden met opleidings-
cheques als je voldoet aan de voor-
waarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers).    

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
hilde.rombauts@ucll.be 

Dispatcher navormingen: 
navormingen@ucll.be

	Inschrijving
Online via 
www.research-expertise.ucll.be/nl/
navormingen 



Permanente vorming palliatieve 
zorg: van expertise naar integratie>

40

	Doel	
Deze module beoogt enerzijds het bevorderen van je kennis, vaardigheden en 
attitudes in palliatieve zorg en nodigt anderzijds uit om dit vanuit een persoons-
gerichte aanpak meer diepgang te geven.

	Doelgroep
Na het volgen van deze module kan je de verworven kennis inzake palliatieve 
zorg inzetten in het brede werkveld van de gezondheidszorg: dit zowel op een 
reguliere ziekenhuisafdeling en in residentiële instellingen als in specialistische 
palliatieve settings, zoals een palliatieve afdeling, palliatief dagcentrum, palliatieve 
thuiszorg en palliatieve support teams in de ziekenhuizen en de woon- en zorg-
centra.

 Inhoud
Thema’s die in deze module onder andere aan bod komen, zijn: de ethische 
en deontologische benadering van de palliatieve zorg en beslissingen rond het 
levens einde, vroegtijdige zorgplanning, spiritualiteit, symptoomcontrole, 
contextuele hulpverlening, zorg voor de zorgende, communicatie, zorg voor de 
mantelzorger, zorgcontinuïteit en diversiteit, palliatieve zorg voor 
(niet-)oncologische patiënten. Deze thema’s zullen aangeboden worden aan de 
hand van diverse werkvormen waarbij casuïstiek, wetenschappelijke 
onderbouwing, reflectie, integratie en het leren van elkaar centraal staan. 
Hierbij kan de cursist de leerruimte invullen met die thema’s die betekenisvol zijn 
voor de eigen werksetting.
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	Organisatie
Lesdagen
Deze module bevat 6,5 lesdagen die 
plaatsvinden tussen februari en juni.

Locatie: 
Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 
3000 Leuven

	Kosten
400 euro

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
nancy.cannaerts@ucll.be

Dispatcher navormingen: 
navormingen@ucll.be

	Inschrijving
Online via 
www.research-expertise.ucll.be/nl/
navormingen 
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 Inhoud
De opleiding voldoet aan de criteria van het KB van 20 juli 2001, art.53.2 
betreffende het reglement op de bescherming van de werknemers en het 
leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralen.

• Algemene radioprotectie
• Apparatuur en technieken
• Radioprotectie voor het personeel
• Radioprotectie voor patiënten
• Kwaliteitsborging
• Nieuwe ontwikkelingen in de beeldvorming

	Doelgroep
Verpleegkundigen en technologen medische beeldvorming die omgaan met 
ioniserende stralen voor diagnostische en therapeutische doeleinden en die werken 
op radiologie, nucleaire geneeskunde, bestralingsafdeling, katheterisatie …
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	Organisatie
De opleiding omvat een 
basisprogramma van 30 uur 
(4 lesdagen) en een practicum van 
20 uur.

Data:
Telkens van 8.30 tot 17 uur op:
• Dinsdag 4 oktober 2022
• Dinsdag 15 en 29 november 2022
• Dinsdag 13 december 2022

Examendatum:
Dinsdag 10 januari 2023 (voormiddag)

Locatie: 
UZ Leuven, campus Gasthuisberg, 
Herestraat 49, 3000 Leuven

	Kosten
260 euro
Bijkomend 65 euro voor de 10 uur 
nucleaire geneeskunde 
Je kan deze permanente vorming ook 
volgen binnen het stelsel van Vlaams 
Opleidingsverlof (www.vlaanderen.be/ 
vlaams-opleidingsverlof). Er kan 
betaald worden met opleidings-
cheques als je voldoet aan de voor-
waarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers). 

	Contactpersonen
Kris Kerckhofs, 
opleidingsverantwoordelijke
tel. 016 34 44 99
kris.kerckhofs@uzleuven.be

Dispatcher navormingen
navormingen@ucll.be 

	Inschrijving
Online via 
www.research-expertise.ucll.be/nl/
navormingen 

Aansluitend bij de permanente 
vorming radioprotectie kunnen 
geïnteresseerden tien uur nucleaire 
geneeskunde voor verpleegkundigen 
en technologen medische 
beeldvorming volgen.
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	Doelgroep
Bachelors in de verpleegkunde met ruime interesse in mondgezondheid en mond-
zorg

	Inhoud
De volgende topics worden belicht:
• Mondzorg bij kwetsbare doelgroepen 
• De mondholte: normale ontwikkeling en anatomie van mond en tanden;  

het verouderingsproces van de mond; speeksel 
• Afwijkingen en aandoeningen en hun medische behandeling (inclusief  

pijnbeheer): 
✔ Ontwikkelingsstoornissen (o.a. afwijkende mondgewoonten)
✔ Cariës (etiologie, pathogenese, microbiologie, risicofactoren,  

epidemiologie, behandeling) 
✔ Parodontale aandoeningen (gingivitis, parodontitis, risicofactoren,  

epidemiologie, behandeling) 
✔ Erosie en tandslijtage (etiologie, pathogenese, risicofactoren,  

epidemiologie, behandeling) 
✔ Trauma (types, gevolgen, eerste hulp) 
✔ Hyper en hyposialie 
✔ Verband tussen algemene gezondheid en mondgezonheid;  

tussen medicatie en mondgezondheid 
✔ Vervanging van afwezige tanden door middel van vaste en/of uitneembare 

prothetiek en/of implantaten 
• Preventie: mondhygiëne (rationale, frequentie, mechanische plaqueverwijde-

ring, chemische plaquebestrijding); voeding (mondgezonde voeding, praktische 
richtlijnen); fluoride (cariëspreventief vermogen van fluoride, toepassingsvor-
men, fluorideadvies, toxiciteit); hulp bij mondhygiëne bij zorgafhankelijke 
personen; preventieve zorg in het tandartskabinet (professionele reiniging, 
fluorideapplicatie, sealants)

• Organisatie van de mondzorg voor kwetsbare groepen: samenwerking van de 
verschillende disciplines; doorverwijzing en communicatie; tandheelkunde en 
sociale zekerheid 

• Bijzondere aandachtsgroepen en mondzorg: personen met beperkingen; 
kwetsbare ouderen; oncologische patiënt; patiënten in de palliatieve zorg
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	Organisatie
De volledige navorming omvat 40 uren 
theorie/praktijk. De theorie wordt 
digitaal aangeboden, je kan dus van 
thuis of vanop het werk de lessen 
volgen en de opdrachten maken. Voor 
de praktijk kom je twee dagen naar de 
hogeschool. Het examen bestaat uit 
een zelf aangebrachte casus waarbij je 
implementeert wat je hebt geleerd. Je 
presenteert dit voor de UCLL-lector.

Het online gedeelte kan gestart 
worden vanaf september tot april. Het 
praktijkgedeelte wordt met de oplei-
dingscoördinator vastgelegd. 

Locatie: 
Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 
3000 Leuven

	Kosten
350 euro voor de volledige opleiding, 
inclusief digitaal platform en examen.
De opleiding komt niet in aanmerking 
voor betaald Vlaams Opleidingsverlof

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
ellen.henckens@ucll.be 

Dispatcher navormingen: 
navormingen@ucll.be 

	Inschrijving
Online via 
www.research-expertise.ucll.be/nl/
navormingen

Inschrijvingen starten vanaf september 
2022.
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Doelgroep
Met deze praktische toepasbare informatieve en theoretische kennis kun je als 
referentieverpleegkundige in de wondzorg aan de slag. Zowel in de ziekenhuis-
sector, thuisgezondheidszorg als in woon- en zorgcentra.

	Inhoud
Word je als verpleegkundige geconfronteerd met een grote diversiteit aan won-
den zoals chirurgische of traumatische wonden, decubituswonden, brandwonden, 
oncologische wonden, bestralingswonden of meer chronische wonden als diabe-
tesvoet of ulcus cruris? Vind je ook dat de verzorging ervan niet altijd in optimale 
omstandigheden verloopt? Ben je alert voor de vragen van patiënt en zorgverle-
ner over probleemwonden? Dan is deze opleiding echt wel iets voor jou.

Gespecialiseerde docenten en artsen vanuit verschillende disciplines geven 
up-to-date informatie over de wondfysiologie en -pathologie met oog voor het 
multidisciplinair aspect van de wondzorg.

Je leert een brede kijk krijgen over de wondzorg en een rationele keuze maken 
voor het juiste product op de juiste wonde. Je leert de wondheling vlugger en 
adequater te laten evolueren. Met kennis van alle aspecten van de wondbedvoor-
bereiding en met inzicht in de fysiopathologie van wonden.

Hierbij komen de volgende topics aan bod:
• Fysiologie en fysiopathologie van de wondheling
• Basisprincipes in de wondzorg
• Wondzorg en hygiëne
• Wondzorg en voeding
• Gebruik van verbandmiddelen en vacuümtherapie
• Heelkundige behandeling van wonden
• Decubituspreventie
• Verzorging van traumatische en chirurgische wonden
• Stomazorg
• Brandwondenzorg en preventie
• Diabetesvoet, ulcus cruris en vasculaire letsels
• Bestralingswonden en oncologische wondzorg
• Casuïstiek en productinformatie door firma’s
• Praktische oefeningen vacuümtherapie, compressietherapie, viltapplicatie en 

decubituspreventie

De evaluatie bestaat uit een paper over een specifiek wondprobleem bij een van 
je patiënten.
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	Organisatie
De opleiding omvat zes volledige 
lesdagen, telkens van 9 tot en met 
17 uur:
• donderdag 16 februari 2023
• donderdag 2 maart 2023
• donderdag 16 maart 2023
• donderdag 30 maart 2023
• donderdag 20 april 2023
• donderdag 11 mei 2023

Locatie: 
Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 
3000 Leuven

	Kosten
Voor de volledige opleiding: 350 euro 
Je kan deze permanente vorming ook 
volgen binnen het stelsel van Vlaams 
Opleidingsverlof (www.vlaanderen.be/ 
vlaams-opleidingsverlof). Er kan 
betaald worden met opleidings-
cheques als je voldoet aan de voor-
waarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers). 

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
kris.bernaerts@ucll.be 

Dispatcher navormingen: 
navormingen@ucll.be

	Inschrijving
Online via 
www.research-expertise.ucll.be/nl/
navormingen
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 Doel
In de permanente vorming Van wens naar ver-wachting geven we aandacht aan 
de belevingsaspecten in de transitie naar ouderschap.

 Doelgroep
Alle professionals die vrouwen/koppels begeleiden in deze periode.
In het bijzonder: vroedvrouwen, psychologen, therapeuten, (huis)artsen …

 Inhoud
Gedurende zes vormingsdagen wordt er gewerkt rond de psychosociale aspecten 
van kinderwens, zwangerschap en ouderschap met de focus op de beleving in de 
preconceptionele, prenatale, natale en postpartale periode. Na deze zes dagen 
wordt er nog een terugkommoment voorzien.

Dag 1  Algemene introductie in de thema’s en het concept counseling
Dag 2  Ruimte voor het onverwachte: ongeplande zwangerschap 
Dag 3  Ruimte voor het onverwachte: subfertiliteit
Dag 4  Ruimte voor het onverwachte: prenatale screening en diagnostiek
Dag 5  Als het anders loopt dan verwacht: rouw en verlies
Dag 6  Bijzondere uitdagingen in de postpartum periode
Dag 7  Intervisiedag – Balanceren in de praktijk
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	Organisatie
De vorming vindt plaats in het 
voorjaar 2023 (van februari tot juni) – 
precieze data moeten nog vastgelegd 
worden. 
Je kan de hele reeks volgen of één of 
meerdere thema’s kiezen naargelang 
je persoonlijke voorkeur. 
Iedereen neemt verplicht deel aan 
dag 1.

Locatie: 
Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 
3000 Leuven

	Kosten
665 euro. 
Inschrijving voor aparte lesdagen is 
mogelijk en kost 95 euro per dag.
Geen Vlaams Opleidingsverlof of 
accreditatie. Wel aanwezigheidsattest.

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
ilse.volkaerts@ucll.be 

Dispatcher navormingen: 
navormingen@ucll.be

	Inschrijving
Online via 
www.research-expertise.ucll.be/nl/
navormingen

Minimaal één jaar relevante 
praktijkervaring is vereist om te 
kunnen deelnemen.
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Doel 
Preventief inzetten op perinataal mentaal welbevinden via het versterken van 
veerkracht. 

Doelgroep
Hulp- en zorgverleners die in contact komen met (aanstaande)/(wens)ouders 
tijdens de perinatale periode, zoals: vroedvrouwen, gynaecologen, 
kraamverzorgenden, huisartsen, psychologen, kinesitherapeuten, maatschappelijk 
werkers, pediaters, verpleegkundigen, seksuologen …

	Inhoud 
De periode tijdens en na de zwangerschap gaat gepaard met vele veranderingen 
op zowel fysiek, emotioneel als psychosociaal vlak en daagt daarmee het aanpas-
singsvermogen van aanstaande en jonge ouders uit. Hoewel de pre- en postna-
tale begeleiding fysieke veranderingen nauwlettend opvolgt, wordt er minder 
stilgestaan bij de sociale, mentale en emotionele impact van een zwangerschap of 
het ouderschap. Toch vragen ook deze veranderingen onze aandacht: uit onder-
zoek blijkt dat één op de vijf vrouwen psychische problemen ervaart tijdens de 
zwangerschap en in het eerste jaar na de bevalling, zoals angst en depressieve 
klachten. Gezien de impact op het individueel en familiaal welbevinden, is het 
belangrijk om signalen tijdig te detecteren en ouders adequaat te ondersteunen. 
Het versterken van veerkracht biedt hierbij kansen om preventief in te zetten op 
perinataal mentaal welbevinden.

Maar welke specifieke uitdagingen kent veerkracht in de periode tijdens en na 
zwangerschap? Welke signalen geven aan dat perinatale veerkracht onder druk 
staat? En hoe kan je hier als professional op in spelen?

Wij onderzochten het en bundelden deze inzichten in de Veerkracht Wijzer; 
een tool om samen met zwangere vrouwen (en hun partner) aandacht te hebben 
voor hun veerkracht en mentaal welbevinden tijdens en na de zwangerschap. 
Voor wie werkt met aanstaande ouders, biedt de tool gespreksonderwerpen 
en oefeningen aan om veerkracht en mentaal welbevinden bespreekbaar te 
maken en te versterken. Ouders kunnen bovendien zelf, op eigen tempo met de 
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oefeningen aan de slag en kunnen reflecties en vragen hierin verzamelen. In deze 
navorming leer je inzichten en vaardigheden om de Veerkracht Wijzer op een 
kwaliteitsvolle manier in te zetten in jouw praktijk om de veerkracht tijdens en 
na de zwangerschap te versterken.

De training perinatale veerkracht versterken bestaat uit een tweedaagse traject 
met terugkomdag.

• Dag 1: Stress en veerkracht tijdens en na zwangerschap
 We maken kennis met elkaar en lichten het belang en opzet van deze 

navorming toe. Daarna bekijken we wat de gevolgen en signalen van stress 
tijdens en na de zwangerschap kunnen zijn en welke uitdagingen hierin 
bestaan. Via het theoretisch kader van de eerste 1.000 dagen trachten we 
de nood aan preventief inzetten op mentaal welbevinden in de perinatale 
periode beter te begrijpen. Zo komen we aan bij perinatale veerkracht. We 
stellen het onderzoek ‘Veerkracht tijdens en na zwangerschap’ voor, lichten 
de resultaten toe en tonen een getuigenis van een deelneemster aan het 
onderzoek. Vervolgens maken we kennis met de Veerkracht Wijzer als tool 
om perinatale veerkracht te versterken. Tot slot leren we praktisch aan de 
slag gaan met deze tool aan de hand van casussen.

• Dag 2: Gespreksvaardigheden en interventies om perinatale veer-
kracht te versterken

 Tijdens de tweede dag gaan we dieper in op het toepassen van de Veerkracht 
Wijzer als gesprekstool tussen hulp- of zorgverlener en aanstaande ouders. 
We beginnen met luister- en gespreksvaardigheden die perinatale veerkracht 
kunnen ondersteunen. We baseren ons op motiverende gespreksvoering, 
een op samenwerkingsgerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en 
bereidheid tot verandering versterkt. Als deelnemer maak je kennis met de 
spirit van motiverende gespreksvoering als basishouding en leer je de basis 
van motiverende gesprekstechnieken, zoals reflectief luisteren, verandertaal 
herkennen en ontlokken en vertrouwen geven. Vervolgens bekijken we hoe 
we deze stijl kunnen toepassen op online groepsgesprekken en hoe advies 
geven in motiverende gespreksstijl kan helpen om niet in de valkuilen van de 
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verbeterreflex te trappen. Het tweede dagdeel bestaat uit het inoefenen van 
de geleerde kennis en vaardigheden op belangrijke thema’s en onderdelen van 
perinatale veerkracht, zoals: intimiteit en seksualiteit, op zoek gaan naar een 
nieuwe identiteit en zelfzorg.

• Dag 3: Terugkomdag met intervisie- en netwerkmoment
Enkele maanden later vindt de terugkomdag plaats. In een intervisiemoment 
worden ervaringen uitgewisseld over hoe deelnemers met de Veerkracht 
Wijzer aan de slag gingen: welke ervaringen deed je op, wat zijn succesfac-
toren, waar liggen nog uitdagingen en hoe pak je die aan? Daarnaast komt een 
inhoudelijk thema aan bod: werkhervatting als uitdaging en sleutelmoment 
voor perinatale veerkracht. Hiervoor wordt het onderzoek en de resultaten 
van project Mom@Work voorgesteld, gelinkt aan de Veerkracht Wijzer en 
met ruimte voor vragen en uitwisseling. Als afsluiter wordt een netwerkmo-
ment voorzien, zodat deelnemers niet enkel samen met ouders maar ook 
met elkaar op weg kunnen naar veerkrachtig ouderschap.
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	Organisatie
De lesdagen vinden plaats in april/mei 
2023 (terugkomdag in september).

Locatie: 
De opleiding vind plaats op:
• Campus Diepenbeek, 
 Wetenschapspark 21, 
 3590 Diepenbeek
• Campus Gasthuisberg, 
 Herestraat 49, 
 3000 Leuven
Mogelijkheid om de eerste 
opleidingsdag online te volgend.

	Kosten
295 euro
In de deelnameprijs is een lunch en 
koffiepauze op alle drie de opleidings-
dagen inbegrepen. Je ontvangt ook 
een veerkrachtkoffer, waarin 
10 exemplaren van de Veerkracht 
Wijzer en de handleiding voor 
professionals te vinden zijn.
Je kan voor deze navorming subsidies 
aanvragen bij de KMO-Portefeuille. 
Het erkenningsnummer van 
UC Limburg vzw is DV.O100443

	Contactpersonen
Opleidingscoördinator: 
sarah.vandekerkhof@ucll.be

Dispatcher navormingen: 
navormingen@ucll.be

	Inschrijving
Online via 
www.research-expertise.ucll.be/nl/
navormingen
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	Doelgroep
Clinical Trial Assistant (CTA)
Clinical Research Associate (CRA)

	Inhoud
Deze opleiding brengt een Clinical Trial Assistant (CTA) of Clinical Research 
Associate (CRA) de noodzakelijke begrippen bij om hun weg te vinden in het 
sterk evoluerende en steeds meer gereguleerde landschap van de klinische 
studies. De rol van de CTA/CRA staat hierbij centraal. Er wordt een uitgebreide 
inleiding aangeboden in verschillende aspecten gerelateerd aan klinische studies 
zowel op theoretisch als op praktisch vlak.

•  Belgische en Europese wetgeving inzake klinische studies
•  Good Clinical Practice
•  Verschillende fases van klinisch onderzoek
•  Farmacovigilantie
•  De rol van de apotheek
•  Medical Devices
•  Nieuwe clinical trial regulation
•  Eudract
•  Ethische aspecten – de rol van het ethisch comité
•  Workshops (uitwerken van enkele concrete problemen/gevallen)
•  ...
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	Organisatie
Lesdagen:
Telkens op vrijdag van 8.30 tot 17 uur 
op: 
•  10 en 17 februari 2023
•  3 en 24 maart 2023
•  28 april 2023
•  5 mei 2023

Examendatum:
2 juni 2023 (voormiddag)
 
Locatie:
UZ Leuven campus Gasthuisberg

	Kosten
750 euro voor zes lesdagen (koffie en 
cursussen inbegrepen)
De opleiding komt in aanmerking 
voor betaald Vlaams opleidingsverlof.
Er kan betaald worden met oplei-
dingscheques als je voldoet aan de 
voorwaarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers). 

	Contactpersonen
prof. dr. Minne Casteels en 
Kris Kerckhofs, 
opleidingsverantwoordelijken
tel. 016 34 44 99
minne.casteels@med.kuleuven.be
kris.kerckhofs@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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	Doelgroep
Deze opleiding richt zich op verpleegkundigen die werken op een afdeling hart- 
en vaatziekten, cardiovasculaire heelkunde, hartbewaking, functiemetingen 
cardio, cathlab.
Daarnaast zijn alle verpleegkundigen en paramedici die zich willen bekwamen en 
verdiepen in de cardiovasculaire zorg welkom. 

	Inhoud
De permanente vorming cardiovasculaire zorg wil de specifieke deskundigheid be-
vorderen in de zorg voor patiënten met hart- en/of vaatziekten en hun omgeving.
Verschillende thema’s uit de cardiologie, cardiochirurgie en vasculaire heelkunde 
worden uitgewerkt en toegelicht vanuit een verpleegkundig en medisch 
perspectief, in nauwe samenwerking met andere disciplines. Er wordt ook aan-
dacht besteed aan preventie en de actieve rol die de patiënt zelf kan opnemen.

Onder andere de volgende thema's komen aan bod:
• Anatomie en fysiologie van het hart
• Ritme- en geleidingsstoornissen, het normale ECG en interpretatie van ECG-

tracés
• Ischemisch hartlijden, met ook aandacht voor invasieve beeldvormingstechnieken
• Verpleegkundige aandachtspunten na interventionele cardiologie
• Kleplijden: pathologie, diagnostische onderzoeken, behandeling (zowel medisch 

als chirurgisch) en verpleegkundige aandachtspunten pre- en postoperatief
• Congenitale hartaandoeningen: medische en heelkundige benadering,  

verpleegkundig educatieprogramma en aandachtspunten
• Hartfalen: medische aspecten en de rol van verpleegkundigen
• Palliatieve zorg bij patiënten met hart- en vaatziekten
• Left Ventricular Assist Devices (LVAD) en harttransplantatie, met aan het 

einde van de dag een getuigenis van een patiënt
• Vasculaire aandoeningen
• Cardiovasculaire preventie en de patiënt als actieve partner in het zorgproces
• Katheterzorg, algemene principes
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	Organisatie
Lesdagen:
• 21 november 2022
• 5 en 19 december 2022
• 9 en 24 januari 2023
• 6, 16 en 28 februari 2023
• 14 maart 2023

Examen:
• 29 maart 2023 (voormiddag)

Locatie:
UZ Leuven campus Gasthuisberg

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

	Contactpersonen
Karine Philippaerts, 
verpleegkundig manager zone thorax
tel. 016 34 67 62
karine.philippaerts@uzleuven.be

Katrien Vandersmissen, 
verpleegkundig specialist Ventricular 
Assist Devices
katrien.vandersmissen@uzleuven.be

Jan Kennes, 
verpleegkundig consulent hartfalen
jan.kennes@uzleuven.be

Geert Schuurmans, 
verpleegkundig specialist congenitale 
cardiologie
geert.schuurmans@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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ECLS of Extra Corporeel Life Support is een complexe, mechanische onder-
steuning die een belangrijke plaats inneemt in het huidig behandelings algoritme 
van ernstig en acuut hart- en/of longfalen. ECLS-zorg vergt een multidisciplinaire 
aanpak door een gespecialiseerd en intensief getraind team om optimale resultaten 
te kunnen garanderen bij een kritiek zieke patiënten populatie. 

Dankzij de opgebouwde ervaring, multidisciplinair teamwerk en deskundige 
trainers is het ECLS-centrum van UZ Leuven uitgegroeid tot een internationaal 
erkend ECLS-referentie- en opleidingscentrum. Op nationaal vlak ontbreekt een 
gereguleerde en gestandaardiseerde ECLS-opleiding. Om de ECLS-kwaliteitszorg 
nationaal te optimaliseren organiseert UZ Leuven vanaf 2020 een intensieve, inter-
professioneel gerichte en door experten geleide ECMO-training, conform met de 
internationale ECLS-opleidingsrichtlijnen uitgeschreven door de Extra Corporele 
Life Support Organisation (ELSO).

Deze opleiding tot ECLS-specialist focust zich op deels op de theoretische kennis 
die vereist is om deze patiënten een optimaal zorgtraject aan te bieden, maar omvat 
ook intensieve praktische en interactieve training met realistische simulatiesessies. 

	Doelstelling 
Met deze vorming tot ECLS-specialist wil UZ Leuven eerst en vooral 
tegemoetkomen aan de ECLS-opleidingsnoden binnen alle diensten kritieke zorg 
die deel uitmaken van een ECLS-dienstverlenend centrum. Deze vorming biedt 
ook een degelijke achtergrondkennis voor iedereen die – los van de patiënten-
zorg – met ECMO-apparatuur te maken heeft in het kader van wetenschappelijk 
onderzoek, marketing en/of productontwikkeling.

	Inhoud 
• ECLS-gerelateerde theorie con form met het door ELSO voor gestelde theo-

retische curriculum voor ECLS-specialisten, geüpdatet met de laatste evidenties, 
expert opinies en gepubliceerde richtlijnen. 

• Praktische hands-on met verschillende ECMO-toestellen en ‘high fidelity’ 
simulatietrainingstools voor het verwerven van technische en niet-technische 
vaardigheden. 

De cursus is gespreid over zes lesdagen, waarvan er vijf multidisciplinair/multi-
professioneel gericht zijn en een zesde gediversifieerd wordt aangeboden voor 
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	Organisatie
Lesdagen:
telkens van 9 t.e.m. 18 uur:
per academiejaar worden twee
cursussen aangeboden

Cursus 1:
• Dinsdag 27 september 2022
• Dinsdag 4 oktober 2022
• Dinsdag 18 oktober 2022
• Dinsdag 8 november 2022
• Dinsdag 22 november 2022
• Dinsdag 7 december 2022

Cursus 2:
• Dinsdag 17 januari 2023
• Dinsdag 31 januari 2023
• Dinsdag 14 februari 2023
• Dinsdag 28 februari 2023
• Dinsdag 7 maart 2023
• Dinsdag 21 maart 2023

	Kosten
750 euro voor zes lesdagen (koffie en 
cursussen inbegrepen)

De opleiding komt in aanmerking 
voor betaald Vlaams opleidingsverlof. 
De voorwaarden om in aanmerking 
te komen voor opleidingscheques: zie 
www.vlaanderen.be/opleidingscheques-
voor-werknemers

	Contactpersonen
Leen Vercaemst, perfusionist, 
verpleegkundig specialist ECLS, 
opleidingsverantwoordelijke
Tel. 016 34 23 84
leen.vercaemst@uzleuven.be 

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

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

artsen, verpleegkundigen KZD & perfusionisten. De kennis wordt getoetst op de 
laatste lesdag aan de hand van een theoretisch en praktisch examen. Deelne mers 
die slagen krijgen het getuigschrift ECLS-specialist.

	Doelgroep
Ieder die betrokken is bij de zorg voor ECMO-patiënten/apparatuur (artsen, 
verpleegkundigen KZD, perfusio nisten) of ontwikkeling/marketing van ECMO-
apparatuur. De opleiding wordt aangeboden in het Nederlands of Engels (op 
aanvraag) en laat maximaal 15 deelnemers per cursus toe.  
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Deze permanente vorming zal volgend academiejaar niet aangeboden worden.
De permanente vorming orgaantransplantatie wordt opnieuw georganiseerd 
tijdens het academiejaar 2023-2024.

	Doelgroep
Verpleegkundigen die werken op een transplantatieafdeling of verpleegkundigen 
met interesse in orgaantransplantatie en het werkveld (intensieve eenheden, 
dialyse-eenheden …)

	Inhoud
Deze permanente vorming wil de specifieke deskundigheid bevorderen in de 
zorg voor de transplantatiepatiënt en zijn omgeving. Verschillende thema’s uit het 
transplantatietraject worden uitgewerkt vanuit een verpleegkundig en medisch 
perspectief, in samenwerking met de deskundigheid van andere disciplines. Op die 
manier kan een hoogstaand kwalitatief antwoord gegeven worden op de complexe 
zorgvraag van een patiënt met een orgaantransplantatie. 

De volgende thema’s komen aan bod:
• De pretransplantatiefase
• HLA en thoracale transplantatie
• Abdominale en pediatrische transplantatie
• Langetermijnopvolging
• Therapietrouw: de sleutel tot succes?

Specifieke doelstellingen:
• Vormen van verpleegkundigen tot een specialisatie in orgaantransplantatie
• Aanbieden van de belangrijkste aspecten bij orgaantransplantatie
• Onderstrepen van specifieke kerncompetenties van verpleegkundigen in 
 orgaantransplantatie
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	Organisatie
De opleiding zal opnieuw ingericht 
worden tijdens het academiejaar 2023-
2024.

Locatie:
UZ Leuven campus Gasthuisberg

	Kosten
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
Katleen De Bondt, verpleegkundig 
consulent niertransplantatie, 
opleidingsverantwoordelijke
tel. 016 34 13 80
katleen.debondt@uzleuven.be

Veronique Schaevers, verpleegkundig 
specialist longtransplantatie, 
opleidingsverantwoordelijke
tel. 016 34 16 82
veronique.schaevers@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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Deze permanente vorming zal volgend academiejaar niet aangeboden worden.
De permanente vorming orthopedie wordt opnieuw georganiseerd tijdens het 
academiejaar 2023-2024.

	Doelgroep
De opleiding is gericht op verpleegkundigen die werken op orthopedische 
afdelingen en zich willen versterken om als volwaardig lid in het multidisciplinaire 
team een zinvolle bijdrage te leveren aan een kwalitatief hoogstaande patiënten-
zorg.

	Inhoud
Het huidige gezondheidslandschap evolueert in een snel tempo, zeker op orthope-
disch vlak. De technologische vooruitgang leidt tot meer complexiteit van zorg en 
meer werkdruk. Dat vraagt om continue bijscholing. De postoperatieve noden van 
patiënten nemen toe, onder andere door de vergrijzing, of omdat patiënten mon-
diger worden en beter geïnformeerd zijn. Ook verschuift de zorgfocus sterk naar 
kostenbeheersing en economisch verantwoorde bedden waardoor onder andere de 
hospitalisatieduur meer en meer gereduceerd wordt. 

De permanente vorming verpleegkundige orthopedie probeert inzichten te bieden 
in deze evoluties en is er vooral op gericht om orthopedische verpleegkundigen hun 
kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen, zodat zij een antwoord kunnen bieden 
aan een optimale kwaliteitszorg voor de patiënt.

In de opleiding wordt zoveel mogelijk de link gelegd naar de praktische toepassing 
van de leerinhouden, via de methode van het ervaringsgericht leren. Concreet bete-
kent dit dat er gebruik wordt gemaakt van interactieve werkvormen, oefeningen en 
opdrachten. De docenten zijn vakexperts, verbonden aan UZ Leuven.

De volgende thema’s komen aan bod:
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•  Alle orthopedische deelspecialismen, 
benaderd volgens:
✔ Anatomie
✔ Fysiologie en fysiopathologie
✔ Verpleegkundige aandachtspunten

✔ Revalidatie
✔ Diagnostiek, onderzoeken
✔ Etiologie
 (Deelspecialismen: schouder-, 

wervelkolom-, bovenste lidmaat-, 
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heup-, knie- en voetchirurgie, 
kinderorthopedie, Ilizarov)

•  Anatomie in de orthopedie: theorie 
en praktijk

•  Traumatologie: fracturen
•  Neurovasculaire parameters
•  Eerste opvang op spoedgevallen
•  Infecties, antibiotica en wondzorg
•  Diabetes en diabetische voet
•  Gipsen
•  Postoperatieve pijn: theorie en 

farmacologie
•  Postoperatieve pijn: verpleegkun-

dige aandachtspunten
•  Anesthesie en de orthopedische 

patiënt
•  Omgaan met verlies en beperkingen
•  Visie op verpleegkunde
•  Sociale voorzieningen
•  De geriatrische patiënt in de  

orthopedie
•  Kinesitherapie en ergotherapie

	Organisatie
De opleiding zal opnieuw ingericht 
worden tijdens het academiejaar 
2023-2024.

Locatie:
UZ Leuven campus Gasthuisberg

	Kosten
De opleiding komt in aanmerking voor 
betaald Vlaams opleidingsverlof. 
Er kan betaald worden met oplei-
dingscheques als je voldoet aan de 
voorwaarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers).  

	Contactpersonen
Bieke Mertens en Cindy Vandeput, 
opleidingsverantwoordelijken
tel. 016 33 81 18 en 016 33 81 01
bieke.mertens@uzleuven.be
cindy.vandeput@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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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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•  Anatomie en fysiologie van de 
longen

•  Beeldvorming en onderzoeken bin-
nen pneumologie, inclusief bezoek 
aan functiemetingen

•  Dyspnee, zuurstoftherapie en  
aspiratie

•  Astma, inhalatietherapie
•  Rookstop
•  Infecties, tbc
•  Mucoviscidose
•  Ergotherapie bij longpatiënten
•  Longtransplantatie en longchirurgie
•  Respiratoire tumoren
•  Chirurgie bij longtumoren
•  Radiotherapie en verpleegkundige 

aandachtspunten en rondleiding op 
de bestralingsafdeling

•  COPD
•  Respiratoire revalidatie
•  Interstitieel longlijden
•  Beroepspathologie
•  Slaapstoornissen en slaaphygiëne
•  Insomnia
•  Niet-invasieve ventilatie bij neuro-

musculaire aandoeningen
•  Pulmonale hypertensie
•  Richtlijnen voor PAP-behandeling
•  Bloedgaswaarden
•  Ziekenhuishygiëne: isolatiebeleid
•  COVID-19 anno 2023

	Doelgroep
De opleiding is gericht op verpleegkundigen die werken met patiënten met een 
longziekte.
De hoofddoelstelling is om meer kennis, vaardigheden en attitudes te 
ontwikkelen op het vlak van zorg voor patiënten met een longaandoening.

Specifieke doelstellingen zijn:
•  Kennis en inzicht verwerven over algemene begrippen, ziektebeelden,  

onderzoeksmethoden en behandelingswijzen in de pneumologie
•  Inzicht verwerven in specifieke verpleegkundige attitudes
 
	Inhoud
De opleiding bestaat uit tien lesdagen. 

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod:
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	Organisatie
De opleiding bestaat zowel uit 
theoretische als praktijkgerichte 
lessen.

Lesdagen:
• 16 en 30 januari 2023
• 6 en 27 februari 2023
• 6, 16 en 27 maart 2023
• 17 en 24 april 2023
• 3 mei 2023

Examendatum:
• 22 mei 2023 (voormiddag)

Locatie:
UZ Leuven campus Gasthuisberg

	Kosten
1.250 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
Karine Philippaerts,
verpleegkundig manager zone thorax
tel. secretariaat 016 34 12 99

Pat Eraets, hoofdverpleegkundige 
hospitalisatie pneumologie E 652, 
opleidingsverantwoordelijke
016 34 65 23
patricia.eraets@uzleuven.be

Geert Celis, hoofdverpleegkundige 
functiemetingen pneumologie E 502, 
opleidingsverantwoordelijke
016 34 31 11
geert.celis@uzleuven.be

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

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



Permanente vorming 
revalidatie>

68

	Doelgroep
Verpleegkundigen die werken binnen revalidatie en bij uitbreiding alle verpleeg-
kundigen met interesse in de revalidatiezorg. 

Het aantal cursisten is beperkt tot 25.

	Inhoud
Als revalidatieverpleegkundige ben je een spilfiguur binnen het multidisciplinaire 
team.
Je dompelt je onder in verschillende klinische thema’s zoals niet aangeboren 
hersenletsels, locomotorische aandoeningen, de geriatrische revalidant …
Je leert de sprong maken naar de verschillende disciplines in het team: de kinesi-
therapeut, de ergotherapeut, de psycholoog, de sociaal werker, de logopedist, de 
diëtist ... Wie zijn ze? Wat doen ze? En met welke vragen kan ik bij wie terecht?
Je leert om vallen te voorkomen maar je krijgt ook inzicht in een goed blaas- en 
darmbeleid, je leert wat te doen bij chronische en neuropathische pijn en bij 
cognitieve problemen, je leert zowel over het verzorgen van de tracheacanule als 
over het CPAP-toestel op het nachtkastje van vele patiënten.
Je leert om keer op keer weer op te staan voor de revalidant, om hun belangen 
en die van hun naasten te vertalen, verdedigen en begrijpen.
Kortom, dat revalidatieverpleegkundigen duizendpoten zijn, is zacht uitgedrukt. 

	Evaluatie
Er zal een schriftelijk examen zijn en een individuele taak om de verworven 
kennis en inzichten af te toetsen. 
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	Organisatie
De opleiding bestaat zowel uit 
theoretische als praktijkgerichte 
lessen. Van de deelnemers wordt een 
actieve participatie verwacht.

Lesdagen:
• 16 en 17 januari 2023
• 13 en 14 februari 2023
• 6 en 7 maart 2023

Examendatum:
• 18 april 2023 (voormiddag)

Locatie:
UZ Leuven campus Pellenberg

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

	Contactpersonen
Katrien Verreyken en 
Mathias Schoonheydt, 
opleidingsverantwoordelijken
tel. 016 33 83 30
katrien.verreyken@uzleuven.be
mathias.schoonheydt@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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Permanente vorming verpleeg
kundig pijnconsulent  

	Doelgroep
Verpleegkundigen die een gespecialiseerde pijnfunctie uitoefenen of die zich 
verder willen bekwamen om een dergelijke functie te kunnen uitoefenen. 
Het aantal cursisten is beperkt tot 20. 

	Inhoud
Het doel van de cursus is verpleegkundigen te vormen tot gespecialiseerde 
pijnverpleegkundigen. Zij kunnen dan in het ziekenhuis of in de thuiszorg een 
voortrekkersrol opnemen om het pijnbeleid in multidisciplinair verband uit te 
bouwen en als volwaardig lid van het multidisciplinaire pijnteam te functioneren. 
In combinatie met een masterdiploma biedt deze specialisatieopleiding de 
mogelijkheid om door te groeien naar een verpleegkundig specialist met 
expertise in pijn.

De inhoud van deze cursus werd afgetoetst met het Core Curriculum for the Euro-
pean Diploma in Pain Nursing, ontwikkeld door de Europese Pijnfederatie (EFIC).

Binnen deze module komen de volgende thema’s uitgebreid aan bod:
•  Algemene pijnfysiologie en pijnbehandeling
•  Acute pijn
•  Kankerpijn
•  Kwaliteitszorg
•  Chronische pijn
•  Pijn bij ouderen
•  Pijn bij moeder en kind



	Organisatie
De opleiding wordt georganiseerd 
door het Leuvens algologisch centrum 
(LAC) van UZ Leuven. De cursus 
omvat veertien lesdagen, 
verspreid over twee academiejaren, 
twee stagedagen en een examendag

Data:
De lessen vinden plaats op woensdag.
• 11 januari 2023
• 8 februari 2023
• 8 maart 2023
• 26 april 2023
• 10 mei 2023
• 14 juni 2023

De twee stagedagen vinden plaats in 
het eerste jaar op een moment naar 
keuze.
De data voor het academiejaar 2023-
2024 worden later vastgelegd.

Examen:
De toetsing gebeurt door middel van 
een individueel project en een 
kennistoets.
De kennistoets is opgesplitst in een 
schriftelijk examen op het einde van 
het eerste jaar en een schriftelijk 
examen op het einde van het tweede 
jaar.
Voor het individuele project voeren 
de cursisten, onder begeleiding, een 
pijnkwaliteitsproject uit. 

De cursus wordt afgesloten met een 
getuigschrift ‘verpleegkundig 
pijnconsulent’.

Locatie:
UZ Leuven campus Gasthuisberg

	Kosten
1.500 euro voor de twee jaren (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. Susan Broekmans, 
prof. dr. Bart Morlion,
opleidingsverantwoordelijken
tel. 016 33 84 50
susan.broekmans@uzleuven.be
bart.morlion@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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Het eerste jaar van deze tweejarige opleiding wordt opnieuw georganiseerd 
tijdens het academiejaar 2022-2023

	Doelgroep
De opleiding richt zich tot aspirant-
perfusionisten, om hen een theore-
tische basiskennis aan te reiken als 
voorbereiding tot of als ondersteuning 
tijdens hun praktische perfusionisten-
opleiding, of tot alle geïnteresseerden 
die beroepsmatig met extracorporele 
circulatie-ondersteunende technieken
in contact komen.

	Inhoud
Deze theoretische cursus, georgani-
seerd als een ‘permanente vorming 
met getuigschrift’ aan de faculteit 
Geneeskunde van de KU Leuven, 
omvat 40 studiepunten met een 250-
tal contacturen gespreid over twee 
jaar. De contactmomenten worden 
georganiseerd als volledige lesdagen, 
meestal één dag per twee weken.

De theoretische kennis wordt per 
semester aan de hand van examens ge-
toetst. Tijdens het tweede jaar wordt 
een proefschrift gemaakt en verdedigd 
voor een jury. Wie slaagt voor de 
examens en het proefschrift krijgt een 
getuigschrift ‘theoretische basiskennis 
van extracorporele technieken’.

De opleiding ‘theoretische basisken-
nis van extracorporele technieken’ 
kan losstaand gevolgd worden of als 
onderdeel/theoretische module van de 
totale opleiding tot ‘Basiscompetentie 
klinisch perfusionist’. Het getuigschrift 
van ‘Basiscompetentie klinisch perfu-
sionist’ vereist een vooropleiding als 
gegradueerd verpleegkundige en bijko-
mende praktische opleiding of stage 
van 40 studiepunten. Deze praktische 
module van de opleiding omvat een 
stage van minstens 1.200 uren en vier 
trainingsessies op de perfusiesimulator 
in UZ Leuven. De praktische opleiding 
kan slechts afgesloten worden na 40 
zelfstandig goed afgewerkte hartlong-
machineprocedures en een positieve 
evaluatie vanuit het stagecentrum.

De theoretische opleiding omvat 
de volgende modules:

• Verdiepende anatomie, fysiologie 
en pathologie van hart-, long-, vaat-, 
 hersen- en nierstelsel

• Farmacologie

• Cardiologie: embryologie, foe-
tale ontwikkeling, congenitale 

>
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hartafwij kingen, kleplijden, 
 ischemische hartziekten, endocar-

ditis, chronisch hartfalen, elek-
trische geleidingsstoornissen, pace-
makers en AICD’s, diagnostiek, 
conventionele en interventionele 
behandelingsmethoden

• Anesthesie: mechanische venti-
latie, inductie en onderhoud van 
anesthesie, inotropica en vasodila-
toren, bloedrheologie, viscositeit, 
zuurbase, cristalloïden en col-
loïden, stollingsproblemen, TEE, 
anesthesia tijdens hartchirurgie

• Monitoring devices en methodes: 
gasmonitoring, hemodynamische 
monitoring, inline- en onlinemoni-
toring, neurologische monitoring, 
POC, anticoagulatiemonitoring, 
monitoring van bloedplaatjesfunc-
tie, flowmeting, microbubbeldetec-
tie, datamanagement en ECC

• Hartchirurgie: congenitale 
hartchirurgie, coronaire chirurgie, 
klepchirurgie, minimaal invasieve 
hartchirurgie, transplantatiechirur-
gie, aortachirurgie en ablatie

• Extracorporele circuit component-
en: materialenleer, coating, bloed-
pompen, filters, reservoirs, zuigers, 
oxygenatoren, canula, elektrische 
veiligheid

• Perfusiefysiologie: hemodynamica, 
pulsatiele en non-pulsatiele flow, 
normothermie en hypothermie, di-
lutie en bloedviscositeit, zuurbase, 
management, primingvloeistoffen, 
veiligheidstechnieken in perfusie, 
flowmeting, datamanagement in 
ECC, kritische situatie-aanpak

• Speciale perfusietechnieken: 
pediatrische perfusie, oncologische 
perfusietechnieken, PTEA, DCHA, 
geïsoleerde hersenperfusietech-
nieken, dialysetechnieken in ECC

• Bloedbesparingstechnieken: cell 
saver, autologe bloedplaatjesgel

• Chronische assist systemen: IABP/ 
impella, implanteerbare en 

 uitwendig mechanische cardiale 
ondersteuning, ECLS

• Orgaanpreservatie en -prelevatie

• Research in perfusie: experimentele 
perfusietechnieken, introductie tot 
klinische research

• Ethiek

• Legale aspecten van perfusie

• Praktische introductie: ervaring 
via perfusiesimulator, bezoek aan 
diverse perfusiediensten binnen 
cardiochirurgische centra
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	Organisatie
De opleiding wordt gecoördineerd 
vanuit de diensten perfusie, cardiale 
heelkunde en anesthesie van 
UZ Leuven, in nauwe samenwerking 
met andere chirurgische hartcentra in 
Vlaanderen.

Data:
De lesdagen gaan telkens door op een 
dinsdag.
De eerste lesdag gaat door op 
dinsdag 27 september 2022. 
De andere dagen zijn nog nader te 
bepalen. 

Locatie:
UZ Leuven campus Gasthuisberg, in 
het tweede jaar ook lessen in andere 
cardiochirurgische centra

	Kosten
Prijs: 1.500 euro voor de twee jaren

	Contactpersonen
Opleidingscoördinatoren
Perfusieschool Leuven
Emmanuel Devolder - 
Leen Vercaemst
tel. 016 34 50 60 - 016 34 23 84
emmanuel.devolder@uzleuven.be
leenvercaemst@uzleuven.be

Opleidingsverantwoordelijke
Perfusieschool Leuven
Karlien Degezelle 016 34 50 67
karlien.degezelle@uzleuven.be

Academisch verantwoordelijke
Perfusieschool Leuven
prof. dr. Bart Meyns
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> Notities   

Je bent in het bezit van de bijzondere beroepstitel, werkt in de pediatrische zorg en 
je wenst deze titel te behouden? Dan biedt de permanente vorming in de pediatrie 
en neonatologie aan UC Leuven-Limburg je de mogelijkheid om de vereiste 60 uur 
vorming te volgen.
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