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Endoscopieverpleegkundige,
iets voor jou?

De opleiding.
Je krijgt les van
vakspecialisten
die verbonden
zijn aan de
vier grote
universitaire
centra: Gent,
Leuven, Brussel
en Antwerpen.

Ben jij afgestudeerd
als verpleegkundige?

Wil jij je verdiepen in de complexe
en hoogtechnologische discipline
van de endoscopie van de
luchtwegen, pancreas, galwegen
en leverpathologie?

Dan is deze gespecialiseerde
opleiding jou op het lijf geschreven.

Geen droge materie maar
theoretische inzichten
geïllustreerd met
voorbeelden uit de praktijk.
De workshops verlopen
in samenwerking met
bedrijven gespecialiseerd
in dit vakgebied, waar
alle hoogtechnologische
materialen en skills
kunnen verkend en
ingeoefend worden.

Stage

Je loopt vijf dagen stage
op een endoscopische
afdeling van een van
de vier participerende
universitaire centra. Een
waardevol leermoment
omdat je zo je verworven
kennis meteen uittest.
Je neemt die op hoe
en wanneer jij dat
wil: aaneensluitend
of opgesplitst.

Voor wie is deze
opleiding bedoeld?

→ Je hebt een professionele
bachelor in de
verpleegkunde op zak.
→ Je bent gegradueerde
verpleegkundige
met interesse voor
of werkervaring in
het domein van de
endoscopie.

Programma
Opleidingsonderdeel
Basisprincipes van endoscopie

Je doet ook aan begeleide
zelfstudie. Zo werk je
aan een portfolio en
aan een opdracht over
preventie van infecties
op de werkvloer.

studieptn
4

Kwaliteit van zorg, management en communicatie

3

Endoscopie van de gastro-intestinale tractus

5

Endoscopie van de luchtwegen en
bij pancreas, lever- en galwegpathologie

4

Evidence-based-nursing in de endoscopie en portfolio

3

Stage

3

Hoeveel kost
deze opleiding?
Om in te schrijven,
dient er eerst contact
opgenomen te
worden met Martine
Baert voor een
intakegesprek. Dit
kan per mail naar
martine.baert@
hogent.be.

Info.

Wanneer en
waar schrijf ik
me in?

Schrijf je snel in
want de plaatsen
zijn beperkt! De
opleiding is uniek en
specifiek. Om jou de
beste begeleiding te
garanderen, laten we
maar 25 studenten
per academiejaar toe.
Campus
Schoonmeersen,
Valentin
Vaerwyckweg 1,
9000 Gent.
Inschrijven kan vanaf
27 juni 2020.

Hoe is het
academiejaar
opgebouwd?

Gedurende het gehele
academiejaar (eind
september - eind juni)
volg je les op donderdag.
Daarnaast loop je 5 dagen
stage. Aaneensluitend
of opgesplitst, aan jou
de keuze. In totaal telt
de opleiding 19 lesdagen
(22 studiepunten).

Welk certificaat
ontvang ik?

Welk certificaat je
ontvangt, hangt af van
je vooropleiding:
→ Je hebt een
vooropleiding
gegradueerde
verpleegkundige?
Dan ontvang je een
attest postgraduaat
→ Je hebt een
vooropleiding bachelor
in de verpleegkunde?
Dan ontvang je
een getuigschrift
postgraduaat

De kostprijs voor het
postgraduaat endoscopieverpleegkundige
bedraagt 985 euro*.
*onder voorbehoud
van wijzigingen

Komt de opleiding
in aanmerking
voor de kmoportefeuille?
Ja. Met deze subsidie
recupereer je een stuk
van je inschrijvingsgeld
(erkenningsnummer
kmo-portefeuille van
HOGENT: DV 0101616).
Meer info vlaio.be

Studeren en
werken, een
haalbare kaart

Heb je vragen over
→ tijdskrediet
→ Vlaams zorgkrediet
→ loopbaanonderbreking
→ Vlaams opleidingsverlof
→ andere financiële
ondersteuning?
Neem dan contact
op met STUVO, de
studentenvoorziening
van HOGENT.
STUVO
Afdeling Zorg
Overwale 42
9000 Gent
T 09 243 37 38
zorg@hogent.be

Contact

martine.baert@hogent.be

Het postgraduaat
endoscopieverpleegkundige is de
enige gespecialiseerde
opleiding in Vlaanderen.

Welkom op HOGENT
Zaterdag 27 juni 2020
Infomoment
Zaterdag 5 september 2020
Infomoment
Je vindt alle info op
hogent.be/leer-ons-kennen

Colofon
Hoofdredactie
Kristien Lievens
Redactie
Martine Baert
Kelly Ott
Vormgeving
skinn branding agency

Dit postgraduaat
wordt georganiseerd in
samenwerking met AIEVV.
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