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Vanuit de diensten intensieve zorg is de 
vraag aanwezig naar groeiende speciali-
satie van verpleegkundigen. Hoog-com-
plexe zorg gaat er gepaard met inzet 
van technologische apparatuur én grote 
menselijke inzet. In alle ziekenhuisdiensten 
volgen de innovaties op zowel medisch, 
verpleegkundig als technisch vlak elkaar 
heel snel op. Dit betekent dat er behoefte 
is aan voldoende hoog opgeleide profes-
sionals. In dit specialisatiejaar word je als 
verpleegkundige opgeleid om professio-
nele zorg toe te dienen in complexe en/of 
acute situaties op de dienst intensieve zorg. 



Wat?
Van de verpleegkundigen die werk-
zaam zijn op intensieve zorg wordt  
verwacht dat  zij in staat  zijn levens-
bedreigende  en  orgaanbedreigen-
de  situaties  tijdig  op  te  merken  en  
hierop doelmatig te reageren. 

Een combinatie van wendbare kennis 
en vaardigheden laten de IZ ver-
pleegkundigen toe om hoog  kwalita-
tieve holistische  zorg  te  verlenen  op  
een  effectieve  en  efficiënte  wijze.

De opleiding steunt op 4 peilers:
• Praktijk- en werkveldgerichtheid: 

kennis, inzicht en toepassing van 
verpleegkundige procedures eigen 
aan de medisch-technische dien-
sten en intensieve zorgen.

• Kennis van onderliggende patholo-
gieën bij de patiënten

• Met aandacht voor de relationele 
en zorgethische aspecten in de 
benadering van de zorgontvanger 
en  zijn omgeving 

• Flexibiliteit: traject op maat van de 
student af te werken op eigen tempo

Didactische aanpak
De opleiding sluit nauw aan bij de prak-
tijk. Hiervoor wordt intensief samenge-
werkt met experten uit het werkveld. 
Alle docenten zijn artsen, verpleeg-

kundigen of mensen met een profes-
sionele activiteit binnen de zorg voor 
de intensieve zorg- of spoedgeval-
lenpatiënt. Zij zijn verbonden aan uni-
versitaire of algemene ziekenhuizen, 
expertisecentra of beroepsvereni-
gingen. Al deze professionals hebben 
een reële ervaring in het verstrekken 
van onderwijs aan volwassenen.

Het klassikaal onderwijs vindt plaats op 
vaste dag(en) en wordt op voorhand 
duidelijk gecommuniceerd. Dit impli-
ceert dat je op een actie ve manier de 
leerstof verwerkt. Er wordt onder-
steuning aangeboden door gerichte 
opdrachten. Daarnaast probeert deze 
opleiding de kloof tussen theorie en 
praktijk zo klein mogelijk te houden. 

Dit realiseren we door:
• In te zetten op casuïstiek
• Praktijklessen en workshops te orga-

niseren waar specifieke  handelin-
gen worden ingeoefend en context 
en settings worden nagebootst

• Gebruik te maken van het simula-
tiecentrum om zo in een veilige om-
geving diverse scenario’s te kunnen 
doorlopen in samenwerking met 
verpleegkundigen uit het werkveld.

• Tijdens de lessen krijg je de moge-
lijkheid om je eigen werkervaringen 
te implementeren

— De opleiding is gericht op bachelors in 
de verpleegkunde die op een intensieve 
zorgafdeling (wensen te) werken. 



PRAKTISCH
Data (onder voorbehoud, zie website)
Startdag 23 september 
De lessen vinden meestal plaats 
van 8.30u tot 17u.

Kostprijs
Volledig programma: € 1450. De op-
leiding is erkend in het kader Vlaams 
opleidingsverlof en komt in aanmer-
king voor de KMO-portefeuille 

Inschrijven
https://viveshealthcareschool.be

Getuigschrift
Als je slaagt voor 20 studiepunten ont-
vang je een getuigschrift van postgra-
duaat. Wie afzonderlijke cursusdagen 
volgt, krijgt een aanwezigheidsattest.

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