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Permanente vorming
verpleegkundig pijnconsulent
 Inhoud
Het doel van de cursus is verpleegkundigen te vormen tot gespecialiseerde pijnverpleegkundigen. Zij kunnen dan in het ziekenhuis of in de thuiszorg een voortrekkersrol opnemen om het pijnbeleid in multidisciplinair verband uit te bouwen
en als volwaardig lid van het multidisciplinaire pijnteam te functioneren. In combinatie met een masterdiploma biedt deze specialisatieopleiding de mogelijkheid om
door te groeien naar een verpleegkundig specialist met expertise in pijn.
De inhoud van deze cursus werd afgetoetst met het ‘Core Curriculum for the
European Diploma in Pain Nursing’, ontwikkeld door de Europese Pijnfederatie
(EFIC).
Binnen deze module komen de volgende thema’s uitgebreid aan bod:
• Pijnfysiologie en pathologie
• Pijn bij specifieke populaties
• Pijnbehandeling
• Verpleegkundige aspecten
• Pijnpsychologie
• Socio-economische aspecten
• Kwaliteitsbevordering en onderzoek

 Doelgroep
Verpleegkundigen die een gespecialiseerde pijnfunctie uitoefenen of die zich verder willen bekwamen om een dergelijke functie te kunnen uitoefenen. Het aantal
cursisten is beperkt tot 20.

 Organisatie
De opleiding wordt georganiseerd
door het Leuvens algologisch centrum
(LAC) van UZ Leuven. De cursus omvat vijftien dagen, verspreid over twee
academiejaren.

De cursus wordt afgesloten met een
getuigschrift ‘verpleegkundig pijnconsulent’.

Lesdagen:
De lessen vinden plaats op woensdag.
• 14 oktober 2020
• 25 november 2020
• 16 december 2020
• 20 januari 2021
• 24 februari 2021
• 24 maart 2021
• 21 april 2021
• 19 mei 2021

 Kosten
1.360 euro voor de twee jaren (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).

De data voor het academiejaar
2021-2022 worden later vastgelegd.
Examen:
De toetsing gebeurt door middel van
een individueel project en een kennistoets.
De kennistoets is opgesplitst in een
schriftelijk examen op het einde van
het eerste jaar en een schriftelijk examen op het einde van het tweede jaar.
Voor het individuele project voeren
de cursisten, onder begeleiding, een
pijnkwaliteitsproject uit. Dit project
loopt over de twee academiejaren.

Locatie:
UZ Leuven campus Gasthuisberg

 Contactpersonen
dr. Susan Broekmans,
prof. dr. Bart Morlion,
opleidingsverantwoordelijken
tel. 016 33 84 50
susan.broekmans@uzleuven.be
bart.morlion@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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