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	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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