
 

 

Permanente vorming
orthopedie    >

	Inhoud 

Het huidige gezondheidslandschap evolueert in een snel tempo, zeker op 
orthopedisch vlak. De technologische vooruitgang leidt tot meer complexiteit van 
zorg en meer werkdruk. Dat vraagt om continue bijscholing. De postoperatieve 
noden van patiënten nemen toe, onder andere door de vergrijzing of omdat 
patiënten mondiger worden en beter geïnformeerd zijn. Ook verschuift de 
zorgfocus sterk naar kostenbeheersing en economisch verantwoorde bedden, 
waardoor onder andere de hospitalisatieduur meer en meer gereduceerd wordt. 

De permanente vorming verpleegkundige orthopedie probeert inzichten te bieden 
in deze evoluties en is er vooral op gericht om orthopedische verpleegkundigen 
hun kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen, zodat zij een antwoord kunnen 
bieden aan een optimale kwaliteitszorg voor de patiënt.

In de opleiding wordt zoveel mogelijk de link gelegd naar de praktische toepassing 
van de leerinhouden, via de methode van het ervaringsgericht leren. Concreet 
betekent dit dat er gebruik wordt gemaakt van interactieve werkvormen, oefeningen 
en opdrachten. De docenten zijn vakexperts, verbonden aan UZ Leuven. 

De volgende thema’s komen aan bod: 
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• Alle orthopedische deel
specialismen, benaderd volgens:
✔ Anatomie
✔ Fysiologie en fysiopathologie
✔ Verpleegkundige aandachts

punten
✔ Revalidatie
✔ Diagnostiek, onderzoeken 
✔ Etiologie 
✔ (Deelspecialismen: schouder, 

wervelkolom, bovenste lidmaat, 
heup, knie en voet chirurgie, 
kinderorthopedie, Ilizarov) 

• Anatomie in de orthopedie:  
theorie en praktijk 

• Traumatologie: fracturen 
• Eerste opvang op spoedgevallen
• Neurovasculaire parameters 
• Infecties, antibiotica en wondzorg 
• Diabetes en diabetische voet 
• Gipsen 
• Postoperatieve pijn: theorie en 

farmacologie 
• Postoperatieve pijn: verpleeg

kundige aandachtspunten



 

P e r m a n e n t e  v o r m i n g

	Doelgroep
De opleiding is gericht op 
verpleegkundigen die werken op 
orthopedische afdelingen en die zich 
willen versterken om als volwaardig 
lid in het multidisciplinaire team een 
zinvolle bijdrage te leveren aan een 
kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg. 

	Organisatie
De opleiding bestaat zowel uit 
theoretische als praktijkgerichte 
lessen.

Lesdagen:
•  22 november 2021
• 23 november 2021
• 13 december 2021
• 14 december 2021
• 17 januari 2022
• 18 januari 2022
• 15 februari 2022
• 16 februari 2022

Examen:
• 26 april 2022

Locatie:
UZ Leuven campus Gasthuisberg

	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
Cindy Vandeput en Bieke Mertens, 
opleidingsverantwoordelijken 
tel. 016 33 81 18 en 016 33 81 12
cindy.vandeput@uzleuven.be 
bieke.mertens@uzleuven.be 

Marleen Van Asselberghs,
administratief verantwoordelijke
tel. 016 34 49 69
marleen.vanasselberghs@uzleuven.be

	Inschrijving
Online via 
www.uzleuven.be/permanentevorming

• Anesthesie en de orthopedische 
patiënt 

• Omgaan met verlies en beperkingen 
• Visie op verpleegkunde 

• Sociale voorzieningen 
• De geriatrische patiënt in de  

orthopedie 
• Kinesitherapie en ergotherapie


