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NIEUW



Als bachelor in de verpleegkunde kan 
je ervoor kiezen op een spoedgevallen-
dienst of een dienst intensieve zorgen te 
gaan werken. Hiervoor moet je beschik-
ken over een specifieke theoretische en 
praktische kennis. Om hieraan tegemoet 
te komen, kan je het PG spoed en iz –BBT 
volgen. Na deze opleiding behaal je een 
getuigschrift PG en hiermee kunnen 
verpleegkundigen de bijzondere be-
roepstitel van “verpleegkundige ge-
specialiseerd in de intensieve zorg en 
spoedgevallenzorg” bekomen.



Vanuit de diensten intensieve zorg en 
spoedgevallenzorg is heel duidelijk 
de vraag aanwezig naar groeiende 
specialisatie van verpleegkundi-
gen. Hoog-complexe zorg gaat er 
gepaard met inzet van technologisch 
geavanceerde apparatuur én grote 
menselijke inzet. In alle ziekenhuis-
diensten volgen de innovaties op 
zowel medisch, verpleegkundig als 
technisch vlak elkaar heel snel op.

Dit betekent dat er behoefte is aan 
voldoende hoogopgeleide professio-
nals in de zorg. In dit specialisatiejaar 
word je als verpleegkundige opgeleid 
om professionele zorg toe te dienen 
in complexe en/of acute situaties op 
intensieve zorg, spoedgevallendien-
sten en prehospitaalzorg.

Inhoudelijk concentreert de opleiding 
zich zowel op medische, verpleegkun-
dige als technische kennis en vaar-
digheden binnen een context van 
intensieve zorgen, spoedgevallen- en 
prehospitaalzorg. De opleiding biedt 
een stevige theoretische basis afge-
wisseld met praktijk op de campus.

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

kennis, inzicht en toepassing van 
verpleegkundige procedures ge-
koppeld aan klinisch redeneren.

• Kennis en inzicht van veel voorko-
mende pathologieën eigen aan 
de medisch-technische diensten 
spoedgevallen en intensieve zorgen.

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

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

— De opleiding is gericht op bachelors 
in de verpleegkunde die op een dienst
spoedgevallen of intensieve 
zorgenafdeling (wensen te) werken. 



Aanpak
De opleiding sluit zeer nauw aan bij 
de praktijk. Hiervoor wordt intensief 
samengewerkt met experten uit het 
werkveld. De inhoud van het pro-
gramma wordt jaarlijks geëvalueerd, 
geactualiseerd en bijgestuurd waar 
dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de 
bevindingen van de cursisten mee in 
beschouwing genomen.

Alle docenten zijn artsen, verpleegkun-
digen of mensen met een professione-
le activiteit binnen de zorg voor de in-
tensieve zorg- of spoedgevallenpatiënt. 
Zij zijn verbonden aan universitaire of 
algemene ziekenhuizen, expertisecen-
tra of beroepsverenigingen. Als gast-
spreker hebben al deze professionals 
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 actieve manier de 
leerstof verwerkt. Er wordt ondersteu-
ning aangeboden door gerichte op-
drachten zoals: oefeningen, zelfstudie 
van leerstofpakketten, e-learning,....
Daarnaast probeert deze opleiding de 
kloof tussen theorie en praktijk zo klein 
mogelijk te houden.

Structuur van de  opleiding
Deze opleiding probeert de kloof tus-
sen theorie en praktijk zo klein mogelijk 
te houden. Dit realiseren we door:
• in te zetten op casuïstiek
• praktijklessen-workshops te organi-

seren waar specifieke handelingen 
worden ingeoefend, context en 
settings worden nagebootst

• er wordt ook gebruik gemaakt van 
het simulatiecentrum om zo in een 
veilige omgeving diverse scenario’s 
te kunnen doorlopen en dit in sa-
menwerking met verpleegkundigen 
uit het werkveld.

Als student zal het mogelijk zijn om 
één opleidingsonderdeel vanop af-
stand (digitaal) te kunnen studeren. 

Tijdens de lessen krijg je de mogelijk-
heid om je eigen stage- of werkerva-
ringen te implementeren. Anderzijds 
bieden de stages je de kans om de 
geziene theorie in de praktijk om te 
zetten. Het cursusmateriaal wordt 
digitaal ter beschikking gesteld.



Inhoud
De opleiding omvat in totaal 60 stu-
diepunten verdeeld over theoretisch 
(30STP) en klinisch onderwijs (30 STP). 
Theoretisch onderwijs wordt aange-
boden op vaste lesdagen onder vorm 
van contactonderwijs. Dit betekent dat 
je een aantal opdrachten thuis, op je 
eigen tempo kan afwerken.

Het klinisch onderwijs omvat 450u 
stage, waarvan minimum 200u op een 
intensieve zorgen afdeling en 200u op 
een afdeling spoedgevallen. Stage op 
het eigen werkveld wordt toegelaten.

• Biomedische en verpleegkundige 
wetenschappen1: cardiologie en 
nefrologie (5stp)

• Biomedische en verpleegkundige 
wetenschappen2: respiratie en 
neurologie (5stp)

• Specifieke zorgdomeinen spoedge-
vallenzorg en intensieve zorg (5stp)

• Verdieping in specifieke (zelf)zorgbe-
hoeften: farmacologie en professio-
nele identiteit (5stp)

• Specifieke zorgbehoeften intensieve 
zorg (5stp)

• Specifieke zorgbehoeften spoedge-
vallenzorg (5stp)

• Stage IZ (15 stp)
• Stage spoed (15 stp)

— PRAKTISCH
Data (onder voorbehoud, zie 
website)
Startdag  23 september

De lessen vinden plaats van 8.30 
u. tot 17 u.

Doelgroep
Bachelors in de verpleegkunde

Kostprijs
Volledig programma: € 2150.
De opleiding is erkend in het ka-
der van Vlaams opleidingsverlof 
en komt in aanmerking voor het 
gebruik van de KMO-portefeuille. 

Inschrijven
Je kan inschrijven via  
viveshealthcareschool.be

Melden afwezigheden
De organisatie kan beslissen de 
opleiding niet te laten plaats-
vinden bij onvoldoende inschrij-
vingen.



campus Brugge 
Gezondheidszorg
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge
050 30 51 00

campus Kortrijk
Gezondheidszorg 
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
56 26 41 60

www.vives.be

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

Schrijf je online in op 
viveshealthcareschool.be

meer info
programmacoördinator Kortrijk
Dieter Maes
056 26 41 10
dieter.maes@vives.be

campuscoördinator navorming 
VVK Brugge
Peter Bouckhout
050 30 51 96
peter.bouckhout@vives.be

studiegebiedcoördinator 
 navorming
Annelies De Langhe
annelies.delanghe@vives.be
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