
    

OPLEIDING
NEUROLOGISCHE

ZORG

DOELGROEP
Verpleegkundigen, paramedici, docenten verpleegkunde en 
studenten verpleegkunde die hun kennis en vaardigheden met 
betrekking tot neurologische zorg wensen te vergroten. 

VORMINGSATTEST 
Na het volgen van één of meerdere dagen wordt een 
vormingsattest uitgereikt. Na het volgen van de volledige 
opleiding en het met vrucht slagen voor de opdracht 
wordt een studiebewijs verstrekt. Dit studiebewijs levert 
vrijstellingen op in het postgraduaat neurologische zorg, 
dat wordt ingericht in academiejaar 2018-2019 i.s.m. de 
Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen. 

INSCHRIJVEN
Het inschrijvingsgeld voor de volledige opleiding met 
opdracht bedraagt € 390 per persoon. Voor afzonderlijke 
dagen bedraagt het inschrijvingsgeld € 75 per dag. Voor LiZa-
medewerkers wordt de opleiding gratis aangeboden. 

In deze prijs zijn inbegrepen: de hand-outs van de presentaties, 
een attest/getuigschrift, koffie, thee en frisdrank tijdens de 
pauze en een broodjesmaaltijd.

Inschrijven kan tot 15 december 2017 via de website:  
https://www.ucll.be/studeren/navorming.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. De factuur wordt 
verstuurd naar het opgegeven facturatieadres. 
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INHOUDELIJKE INFORMATIE
Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan contact 
opgenomen worden met:

• Mevr. Mieke Vlassak 
 Hoofdverpleegkundige afdeling Neurochirurgie,   
 Ziekenhuis Oost-Limburg

• Mevr. Stien Martens
 Lector opleiding verpleegkunde, UC Leuven-Limburg

• Dhr. Stijn Magon 
 Docent opleiding verpleegkunde, HBO Genk   
 Verpleegkunde

VOORJAAR 2018
LOCATIE 
De opleiding gaat door in de aula van Campus LiZa, 
Schiepse Bos 5, 3600 Genk. Parkeren kan op de 
bezoekersparking van het Ziekenhuis Oost-Limburg 
(ZOL), parking Genk VV, parking Kattevennen of parking 
Molenvijvers. 

OPLEIDINGSSECRETARIAAT 
UC Leuven-Limburg
Campus LiZa, Schiepse Bos 5, 3600 Genk 
tom.tuerlinckx@ucll.be
T 011 18 06 00



INLEIDING
De vorming heeft als doel de deskundigheid van de 
verpleegkundigen en paramedici die in contact komen met 
patiënten met een neurologische aandoening te vergroten. 

De verpleegkundige is de spil in het verzorgingsnetwerk 
dat rond een neurologische patiënt is opgebouwd. 
Dit verzorgingsnetwerk bestaat onder meer uit 
deskundigen zoals artsen, verpleegkundigen, kinesisten, 
ergotherapeuten, logopedisten, sociaal verpleegkundigen 
of maatschappelijk werkers en psychologen, alsook uit 
ervaringsdeskundigen die de familie en naasten zijn van 
de patiënt. Om die zorg te coördineren en behoeften en 
wensen van de patiënt in kaart te brengen, is kennis van 
zake nodig.

Deze cursus bevat naast de nodige medische bagage 
ook een praktijkgerichte aanpak. In het kader van het 
nieuwe KB houdende vaststelling van de normen waaraan 
de zorgprogramma’s ‘beroertezorg’ moeten voldoen om 
erkend te worden’  (in voege sinds augustus 2014) zal 
opleiding noodzakelijk zijn om op een afdeling beroertezorg 
te kunnen functioneren.

PROGRAMMA
DAG 1: Intracraniaal of intracerebraal? Neurovasculaire 
anatomie, fysiologie en pathologie

Dinsdag 9 januari 2018: 8.30 - 16 uur

• Neurovasculaire anatomie en fysiologie van de hersenen
• Ziektebeelden in de neurochirurgie
• Ziektebeelden in de neurologie

Docenten:
• dr. Frank Weyns, Neurochirurgie ZOL
• dr. Karolien Schotte, Neurologie ZOL

DAG 3: Aanpak van neurologische ziektebeelden

Maandag 5 februari 2018: 8.30 - 16 uur

• Polyneuropathieën (ALS, Guillain Barré, myasthenia  
 gravis, EMG)
• Benadering bij bewegingsstoornissen (Parkinson)
• Infectieziekten en degeneratieve ziektebeelden  
 (meningitis)
• Het klinisch onderzoek en lumbale punctie
• Cerebrovasculaire ziekten
• Zorgvragers krijgen het laatste woord: getuigenissen

Docenten:
• dr. Ludovic Ernon, Neurologie ZOL
• dr. An Driesen, Neurologie ZOL
• dr. Suzan Hendrickx, Neurologie ZOL
• dr. Ivan Raets, Neurologie ZOL
• dr. Alain Wibail, Neurologie ZOL

DAG 5: Multidisciplinaire aanpak en revalidatie bij 
hersenaandoeningen  

Dinsdag 6 maart 2018: 8.30 - 16 uur

• Sociale reintegratie: Case management - de rol van  
 ontslagvoorbereiding
• Revalidatieverloop na CVA (intra- en extramuros)
• Kinesitherapie bij herstel na CVA - Bobath
• Wat als we tekort komen in onze basisbehoeften? 
• Logopedische behandeling na beroerte: van afasie tot  
 slikproblematiek
• Revalidatietechnieken die alle zorgvragers kunnen  
 toepassen
• Thuissituatie van een patiënt met een neurologische  
 aandoening tijdens revalidatie

Docenten:
• Sociaal werker ZOL
• mevr. Mireille Kinet, Kinesitherapie ZOL
• mevr. Els Houben, Kinesitherapie ZOL
• mevr. Sanne Braeken, Ergotherapie ZOL
• mevr. Sofie Janssens, Ergotherapie ZOL
• mevr. Danielle Nelissen, Logopedie ZOL
• dhr. Glenn Vandeweeghe, Dieetkunde ZOL
• dhr. Dirk Bieghs, Ambulante revalidatie ZOL
• Wit Gele Kruis (aangevraagd)

DAG 6: Verpleegkundige zorg bij neurologische/
neurochirurgische zorgvragers: vallen en opstaan

Vrijdag 23 maart 2018: 8.30 - 16 uur

• Hoe omgaan met acute verwardheid en is fixatie de  
 enige uitweg?
• Gesprekstechnieken bij moeilijke onderwerpen
• Stilstaan bij een recente verlieservaring/rouwervaring bij  
 de zorgvrager 
• Dagelijkse zorg bij de neurologische/neurochirurgische  
 zorgvrager: bewust en volledig observeren?
• Ethiek? Mij een zorg?!
• Bewustzijnscontrole en opvolging kunnen het verschil  
 maken

Docenten:
• mevr. Natasja Jennekens, lector UC Leuven-Limburg
• dhr. Marnix Vanlangenaeker, lector UC Leuven-Limburg
• dhr. Stijn Magon, docent HBO verpleegkunde Genk
• mevr. Marijke Crijns, docent HBO5 Verpleegkunde Genk
• mevr. Stien Martens, lector UC Leuven-Limburg
• mevr. Karla Briers, zorgcoördinator ZOL

DAG 2: Diagnostiek bij vermoeden van aandoening 
aan het centraal zenuwstelsel

Vrijdag 26 januari 2018: 8.30 - 16 uur

• Inflammatoire aandoening: multiple sclerose
• EEG
• Waarheden m.b.t. epilepsie 
• Radiologische onderzoeken
• Trombectomie

Docenten:
• dr. Erwin Vanroose, Neurologie ZOL
• dr. Riet Vangheluwe, Neurologie ZOL
• mevr. Katrien Avermate, Verpleegkundige EEG 
• dr. Sofie Van Cauter, Medische beeldvorming ZOL
• dr. Luc Stockx, Medische beeldvorming ZOL

DAG 4: Aanpak van neurochirurgische ziektebeelden

Dinsdag 20 februari 2018: 8.30 - 16 uur

• De externe ventrikeldrainage
• Benigne versus maligne hersentumoren (MKM, Gliolan,  
 functionele NMR)
• Rug- en nekoperaties: verschillende technieken om  
 hetzelfde doel na te streven
• De ene hersenbloeding is de andere niet!
• Zorgvragers krijgen het laatste woord: getuigenissen

Docenten:
• Firma Codman
• dr. Frank Weyns, Neurochirurgie ZOL
• dr. Thomas Daenekindt, Neurochirurgie ZOL

DAG 7: Presentatie opdracht
 
Vrijdag 27 april 2018: 8.30 - 16 uur

Docenten:
• dhr. Ben Dilen, divisiemanager ZOL
• dhr. Stijn Magon, docent HBO verpleegkunde Genk
• mevr. Stien Martens, lector UC Leuven-Limburg
• mevr. Karla Briers, zorgcoördinator ZOL
• mevr. Mieke Vlassak, hoofdverpleegkundige afdeling  
 Neurochirugie ZOL
• mevr. Tine Peeters, hoofdverpleegkundige in opleiding  
 ZOL


