
— POSTGRADUAAT
 PEDIATRIE

academiejaar 2022-2023             
campus Brugge 

PRAKTISCH
Data (onder voorbehoud, zie website) 

Startdata: 26 september 2022
De lessen vinden plaats van 8.30u-17u

Kostprijs

•  postgraduaat 60 stp: € 2150 
•  postgraduaat 20 stp: € 1450

De opleiding is erkend in het kader 
Vlaams opleidingsverlof  

Inschrijven
https://viveshealthcareschool.be

Getuigschrift
Slaag je voor 60 studiepunten dan 
ontvang je een getuigschrift postgra-
duaat, die leidt tot aanvraag bijzondere 
beroepstitel. De 20 studiepunten leidt 
tot attest verpleegkundig specialist

Melden van afwezigheden
VIVES kan beslissen de opleiding niet 
te laten plaatsvinden bij onvoldoende 
inschrijvingen.

meer info

Campuscoördinator navorming 
VVK Brugge
Michiel Nemegeer
tel. 050 30 51 87
michiel.nemegeer@vives.be

#VERYVIVES  

— VIVES organiseert regelmatig 
 infomomenten. Je vindt de data 
op www.vives.be

campus Brugge
Gezondheidszorg
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge
050 30 51 00

www.vives.be



Je bent bachelor in de verpleegkunde 
en je hebt interesse in de zorg voor 
het gezonde en/of zieke kind. Je wenst 
de beroepstitel verpleegkundige 
gespecialiseerd in de pediatrie en 
neonatologie te behalen.

Inhoud
Het postgraduaat met 20 SP behandelt 
4 grote thema’s: (elk OPO omvat 5 stp) 

• Bijzondere neonatale zorg (NICU)
• PICU en kind op spoed
• Psycho-sociale zorg bij kinderen
• Langdurige zorg op maat bij kinderen

Indien je de 60 stp wenst te volgen dan 
vul je die aan met :

• Zorg voor de zorgverlener / ethiek 
(5 stp)

• Capita Selecta (5 stp)
• stage (3 x 10 stp)

De stage dient gelopen te worden in 
drie verschillende settings:

• Neonatologie met inbegrip van 
intensieve neonatale zorg

• Algemeen en gespecialiseerde 
medisch-chirurgische eenheden 
voor kinderen met inbegrip van in-
tensieve zorg en spoedgevallenzorg 
en pediatrische gezondheidszorg

• Extra-murale pediatrische zorg of 
kinder - en jeugdpsychiatrie.

Didactische aanpak
De opleiding sluit nauw aan bij de 
praktijk. We werken intensief samen 
met experten uit het werkveld. Bijna 
alle docenten zijn artsen, verpleeg-
kundigen, diëtisten of mensen met 
een professionele activiteit binnen de 
zorg voor kinderen. Zij zijn verbonden 
aan universitaire of algemene zieken-
huizen, expertisecentra of beroeps-
verenigingen. Als gastspreker hebben 
al deze professionals een reële 
ervaring in het geven van onderwijs 
aan volwassenen

De lesinhouden worden getoetst aan 
de hand van een schriftelijke examen.

— De opleiding is gericht op bachelors in 
de verpleegkunde die op pediatrische
zorgafdeling (wensen te) werken. 

Het PG pediatrie is een bijkomende 
vorming pediatrie/neonatologie. 
Het betreft een postgraduaatsopleiding 
in het kader van het behalen van de 
bijzondere beroepstitel verpleegkundige 
gespecialiseerd in de pediatrie en 
neonatologie. 


