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Wat

Het aantal mensen met de diagnose
‘diabetes’ neemt steeds toe. Deze aandoening leidt tot een aantal ingrijpende wijzigingen in het leven van deze
mensen. Om hierop in te spelen is een
multidisciplinaire aanpak belangrijk.
Als diabeteseducator speel je daarin
een cruciale rol.
Je kan op basis van het getuigschrift
diabeteseducator de bijzondere beroepsbekwaamheid ‘verpleegkundige
met een bijzondere deskundigheid in
de diabetologie’ aanvragen.

Didactische aanpak

De opleiding sluit nauw aan bij de
praktijk. We werken hiervoor intensief
samen met experten uit het werkveld.
Bijna alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen, diëtisten of mensen
met een professionele activiteit binnen de zorg voor de diabetespatiënt.
Zij zijn verbonden aan universitaire
of algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als
gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het geven
van onderwijs aan volwassenen.
De lesinhouden worden getoetst aan
de hand van een schriftelijk en mondeling panelexamen.

Doelgroep

De opleiding is gericht op bachelors in
de verpleegkunde en/of vroedkunde,
voedings- en dieetkunde, podologie of
kinesisten die zich wensen te specialiseren in de zorg voor en de begeleiding
van patiënten met diabetes.

Inhoud

De opleiding bestaat uit 20 studiepunten, verdeeld over vijf opleidingsonderdelen.
• biomedische wetenschappen (5 sp)
• verpleegkundige en psychosociale
wetenschappen (5 sp)
• voeding bij diabetes (3 sp)
• educatie (3 sp)
• klinisch onderwijs (4 sp)
De theorie wordt aangeboden onder
de vorm van contactonderwijs (20
lesdagen). Het examen is voorzien op
dinsdag 25 mei 2021.

Het klinisch onderwijs omvat minimum 40 uren stage, die gespreid moeten worden over de volgende settings:
• algemene raadpleging diabetologie/
endocrinologie;
• verpleegeenheid diabetologie/endocrinologie;
• dieetconsultatie;
• multidisciplinaire voetkliniek;
• thuisverpleging;
• pediatrie;
• zwangerschapsbegeleiding.
Je mag je stages plannen vanaf 13
oktober 2019. Je stages moeten afgewerkt zijn tegen 30 april 2021.

Doelgroep
De opleiding is gericht op bachelors in
de verpleegkunde en/of vroedkunde,
voedings- en dieetkunde, podologie of
kinesisten.
Kostprijs
voltijds programma: € 1150
(incl. koffiepauze en digitale syllabi)
Data
startdatum 21 september 2020
Alle lesdagen zijn terug te vinden
op de website
www.viveshealthcareschool.be.
De lesdagen zijn telkens gepland
tussen 8.30 u. en 17 u.
Inschrijving
Alle informatie om in te schrijven
kan je terugvinden op
www.viveshealthcareschool.be.
De organisatie kan beslissen de
opleiding niet te laten plaatsvinden
bij onvoldoende inschrijvingen.
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