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Permanente vorming
revalidatie
 Inhoud
In deze permanente vorming kom je in aanraking met verschillende aspecten van
revalidatie. Tijdens de cursus krijg je de kans om gericht op zoek te gaan naar jezelf
als revalidatieverpleegkundige. De verschillende rollen die binnen een revalidatiecontext opgenomen kunnen worden, zullen op een creatieve, dynamische manier
behandeld worden.
In de cursus komen klinische topics aan bod zoals CVA & CCT, dwarslaesie,
cerebral palsy, brandwonden en amputatie.
Verder wordt er stilgestaan bij verpleegkundige onderwerpen zoals spraak- en
slikstoornissen, mobiliteitsbeperkingen, incontinentieproblemen en cognitieve
problematiek.
Verder zullen er lessen gegeven worden door verschillende leden van ons multidisciplinair team, met onder andere psychologen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en logopedisten.

 Doelgroep
Verpleegkundigen die werken binnen
revalidatie en geïnteresseerde verpleegkundigen met beperkte ervaring.
Het aantal cursisten is beperkt tot 25.
 Organisatie
De opleiding bestaat zowel uit theoretische als praktijkgerichte lessen.
Tijdens de cursus zal er een paper
en bijhorende presentatie gegeven
worden.
Lesdagen:
De lessen vinden plaats op maandag
en dinsdag.
• Maandag 11 januari 2021
• Dinsdag 12 januari 2021
• Maandag 1 februari 2021
• Dinsdag 2 februari 2021
• Maandag 8 maart 2021
• Dinsdag 9 maart 2021
• Maandag 19 april 2021
• Dinsdag 20 april 2021
Examen:
Maandag 10 mei 2021
Locatie:
UZ Leuven campus Pellenberg

 Kosten
650 euro (koffie en cursussen inbegrepen)
De opleiding komt in aanmerking voor
betaald Vlaams opleidingsverlof. Er kan
betaald worden met opleidingscheques
als je voldoet aan de voorwaarden
(zie www.vdab.be/opleidingscheques/
werknemers.shtml).
 Contactpersonen
Mathias Schoonheydt,
verpleegkundige E 233
tel. 016 33 83 30
mathias.schoonheydt@uzleuven.be
Céline Vanvelk,
verpleegkundige E 232
tel. 016 33 83 20
celine.vanvelk@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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