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Het aantal mensen met de diagno-
se ‘ diabetes’ neemt steeds toe. Deze 
aandoening leidt tot een aantal in-
grijpende wijzigingen in het leven van 
deze mensen. Om hierop in te spelen 
is een multidisciplinaire aanpak be-
langrijk. 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’ aan-
vragen.



Inhoud
De opleiding bestaat uit 20 studie-
punten, verdeeld over vier oplei-
dingsonderdelen
• Biomedische wetenschappen (5sp)
• Verpleegkundige en psychosociale 

wetenschappen (5sp)
• Voeding bij diabetes (3sp)
• Educatie (3sp)
• klinisch onderwijs (4sp)

De theorie wordt aangeboden onder 
de vorm van contactonderwijs (20 
lesdagen).

Het klinische onderwijs omvat minimum 
40 uren stage, die gespreid moeten 
worden over de volgende settings:
• Algemene raadpleging
• diabetologie/endocrinologie.
• Dieetconsultatie.
• Multidisciplinaire voetkliniek.
• Thuisverpleging.
• Pediatrie.
• Zwangerschapsbegeleiding

Didactische aanpak
De opleiding sluit nauw aan bij de 
praktijk. We werken intensief samen 
met experten uit het werkveld. Bijna alle 
docenten zijn artsen, verpleegkundigen, 
diëtisten of mensen met een professi-
onele activiteit binnen de zorg voor de 
diabetespatiënt. Zij zijn verbonden aan 
universitaire of algemene ziekenhuizen, 
expertisecentra of beroepsverenigin-
gen. Als gastspreker hebben al deze 
professionals een reële ervaring in het 
geven van onderwijs aan volwassenen    

De lesinhoud worden getoetst aan de 
hand van een schriftelijke en mondelin-
ge panelexamen

— De opleiding is gericht op bachelors in de 
verpleegkunde en/of vroedkunde, voeding- 

— en dieetkunde, podologie en kinesitherapie



PRAKTISCH
Data (onder voorbehoud, zie website)
startdata: 4 oktober 2021
20 lesdagen. De lessen vinden plaats 
van 8.30u-17u

Kostprijs
• volledig programma: € 1150

De opleiding is erkend in het kader 
Vlaams opleidingsverlof en komt in 
aanmerking voor de KMO-portefeuille 

Inschrijven
https://viveshealthcareschool.be

Getuigschrift
Als je slaagt voor 20 studiepunten 
ontvang je een getuigschrift van 
postgraduaat. 

Melden van afwezigheden
VIVES kan beslissen de opleiding niet 
te laten plaatsvinden bij onvoldoende 
inschrijvingen.

meer info

Campuscoördinator navorming 
VVK Brugge
Michiel Nemegeer
tel. 050 30 51 87
michiel.nemegeer@vives.be

#VERYVIVES  

— VIVES organiseert regelmatig 
 infomomenten. Je vindt de data 
op www.vives.be
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