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Wat
postgraduaat wondzorg 20 sp
postgraduaat verpleegkundige met een bijzon-
dere deskundigheid in de wondzorg

postgraduaat wondzorg 30 sp
postgraduaat gespecialiseerde verpleegkundige 
met een bijzondere deskundigheid in de stoma-
therapie en de wondzorg

Na het behalen van het postgraduaat wondzorg 
20 sp kan je nog een gespecialiseerde expertise 
en deskundigheid met betrekking tot de wond- 
en de stomazorg behalen.  

postgraduaat wondzorg 60 sp
postgraduaat gespecialiseerde verpleegkundige 
in de stomatherapie, wondzorg en weefselherstel

Inhoud
programma postgraduaat wondzorg  20 sp
basis wondzorg 5 sp
·  biologie van de wondheling
·  pathofysiologie en zorg van de ulcera: inleiding
·  de ouder wordende huid en pathofysiologie 

van scheurwonden
·  pathofysiologie en zorg van de stomazorg: 

inleiding
·  voeding en wondzorg
·  procedures en wetgeving

specifieke wondzorg 12 sp
·  diabetesvoetzorg
·  oncologische wondzorg
·  pijn en wondzorg
·  decubitus
·  veneuze ulcera
·  brandwondenzorg
·  chirurgische wondzorg
capita selecta/wondcongres 3 sp

programma postgraduaat wondzorg 30 sp
Dit programma bouwt verder op het postgra-
duaat wondzorg 20 sp met 10 bijkomende 
studiepunten.

verdiepingsmodule wond- en stomazorg 10 sp
wetenschappelijke literatuur
wondfysiologie verdieping
guidelines in de chronische wondzorg

postgraduaat wondzorg 60 sp
anatomie/fysiologie/biologie i (biochemie)  3 sp
anatomie/fysiologie/biologie ii  5 sp
organisatie van de wondzorg  3 sp                                                                          
verdiepingsmodule wondzorg  5 sp
·  hyperbare zuurstoftherapie
·  chirurgische wondzorg
·  plastische chirurgische wondzorg
·  schimmels in de wondzorg
·  wondzorg: wondzorg op iz en gipskamer
didactiek in de wondzorg en capita selecta  8 sp

ewma congres
vlaams congres
befewo congres
kijkstage wondzorgcentrum
eindproef  6 sp

Datum
postgraduaat wondzorg 20 sp 
16 lesdagen en 4 congresdagen: 20 dagen

postgraduaat wondzorg 30 sp
20 dagen en 10 dagen

postgraduaat wondzorg 60 sp
Dit programma bouwt verder op het postgraduaat 
wondzorg 30 sp. 
Het tweede jaar omvat 26 lesdagen waaronder het 
internationaal ewma-congres.

De lessen vinden plaats van 9 tot 17 u.

Doelgroep
Artsen en verpleegkundigen werkzaam in een 
ziekenhuis, rvt, rob of de thuiszorg. De opleiding 
beantwoordt aan de RIZIV-reglementering van 1 
juli 2003 voor thuisverpleegkundigen.
Deze opleiding past in het kader van het KB op de 
bijzondere beroepstitels en bekwaamheden dd. 
27/09/2006.

Examen 
Er is een permanente evaluatie d.m.v. papers en 
opdrachten.

Kostprijs
postgraduaat 20 sp.
€ 999 (de congresdagen vormen geen onderdeel 
van het inschrijvingsgeld)
incl. koffiepauze/digitale syllabi via online leer-
platform Toledo

postgraduaat 30 sp.
€ 1450  (de congresdagen vormen geen onderdeel 
van het inschrijvingsgeld)

incl. koffiepauze/digitale syllabi via online leer-
platform Toledo.

postgraduaat 60 sp.
€ 1450  (de congresdagen vormen geen onderdeel 
van het inschrijvingsgeld)
incl. koffiepauze/digitale syllabi via online leer-
platform Toledo.

VIVES voert een CO2- neutraal beleid en wil daar-
om vermijden dat veel cursusmateriaal afgedrukt 
wordt.  Alle cursusmateriaal staat digitaal beschik-
baar op een leerplatform dat exclusief toegankelijk 
is voor de cursisten en de lesgevers.

Inschrijving
Je kan inschrijven via de knop ‘schrijf je in’ op 
www.vives.be.

Attest
Bachelors die met vrucht het portfolio (met 
opdrachten) afwerken, ontvangen een postgradu-
aatgetuigschrift. 
Deelnemers zonder een bachelordiploma die met 
vrucht het portfolio afwerken, ontvangen een 
getuigschrift. 
Wie enkel de lessen volgt, ontvangt een attest van 
deelname.

Melden van afwezigheden
Als je een dag niet aanwezig kan zijn, kan je dat 
melden aan
sylvie.demeulemeestere@vives.be

De organisatie kan beslissen de opleiding niet te 
laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen.


