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In de opleiding Verpleegkunde verwierf je al heel
wat algemene kennis en vaardigheden. Nu je
in je laatste jaar zit, verdiep je je in het gebied
dat jou het meest interesseert. Wil jij klaar
staan voor de jongste patiënten? Dan ontdek je
binnen je zelfgekozen context het keuzetraject
Kinderverpleegkunde. Je opleiding bestaat uit
drie onderdelen van drie studiepunten. Je doet
ook praktijkervaring op tijdens je stage.
Kinderverpleegkunde

SP

Specifieke verpleegkundige aandachtspunten in de
kinderverpleegkunde

3

Medisch–technische kinderverpleegkundige zorg

3

Professionele vaardigheden

3

TOTAAL

9

Deel 1: specifieke verpleegkundige aandachtspunten
Je maakt kennis met verschillende categorieën van kinderpatiënten:
kinderen met orthopedische aandoeningen, brandwonden, maag- of
darmziektes (gastro-enterologie), enz. Ook leer je hoe je neonaten
(pasgeborenen) verzorgt. Als professioneel verpleegkundige herken je
de verschillende oorzaken en kenmerken van ziektes die voorkomen
bij kinderen, en hoe ze kunnen samenhangen. Ook de begeleiding en
ondersteuning van de ouders van de patiënt is essentieel.

Deel 2: medisch-technische kinderverpleegkundige zorg
Dit onderdeel stoomt je klaar voor specifieke medische situaties.
Je leert hoe je urgenties correct inschat, welke ondersteuning je
biedt bij een spoedsituatie en hoe je tussenkomt op de afdelingen
neonatologie of intensieve zorg. Je behandelt ook de belangrijkste
fasen in de foetale periode, zowel bij de foetus als bij de zwangere
vrouw. En je leert omgaan met verschillende categorieën van
kinderpatiënten:
• patiëntjes met een neurologische aandoening
• orthopedische patiëntjes
• posttraumapatiëntjes
• patiëntjes na chirurgie

Deel 3: professionele kinderverpleegkundige 		
vaardigheden
In dit onderdeel verwerf je specifieke, kinderverpleegkundige vaardigheden. Bij de zorgverlening hou je rekening met het wettelijk kader, het
beschikbare personeel, de zorgvrager(s), ... Je leert alles over:
• neonatologie
• reanimatie (CPR) bij kinderen en pasgeborenen
• specifieke kinderverpleegkundige vaardigheden
• reanimatievaardigheden bij volwassenen

Geprikkeld door dit keuzetraject?
Surf naar www.ap.be/verpleegkunde.
Of stel je vraag via GW@ap.be of 03 641 82 41.

