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•  Anatomie en fysiologie van de 
longen

•  Beeldvorming en onderzoeken bin-
nen pneumologie, inclusief bezoek 
aan functiemetingen

•  Dyspnee, zuurstoftherapie en  
aspiratie

•  Astma, inhalatietherapie
•  Rookstop
•  Infecties, tbc
•  Mucoviscidose
•  Ergotherapie bij longpatiënten
•  Longtransplantatie en longchirurgie
•  Respiratoire tumoren
•  Chirurgie bij longtumoren
•  Radiotherapie en verpleegkundige 

aandachtspunten en rondleiding op 
de bestralingsafdeling

•  COPD
•  Respiratoire revalidatie
•  Interstitieel longlijden
•  Beroepspathologie
•  Slaapstoornissen en slaaphygiëne
•  Insomnia
•  Niet-invasieve ventilatie bij neuro-

musculaire aandoeningen
•  Pulmonale hypertensie
•  Richtlijnen voor PAP-behandeling
•  Bloedgaswaarden
•  Ziekenhuishygiëne: isolatiebeleid
•  COVID-19 anno 2023

	Doelgroep
De opleiding is gericht op verpleegkundigen die werken met patiënten met een 
longziekte.
De hoofddoelstelling is om meer kennis, vaardigheden en attitudes te 
ontwikkelen op het vlak van zorg voor patiënten met een longaandoening.

Specifieke doelstellingen zijn:
•  Kennis en inzicht verwerven over algemene begrippen, ziektebeelden,  

onderzoeksmethoden en behandelingswijzen in de pneumologie
•  Inzicht verwerven in specifieke verpleegkundige attitudes
 
	Inhoud
De opleiding bestaat uit tien lesdagen. 

Onder andere de volgende thema’s komen aan bod:
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	Organisatie
De opleiding bestaat zowel uit 
theoretische als praktijkgerichte 
lessen.

Lesdagen:
• 16 en 30 januari 2023
• 6 en 27 februari 2023
• 6, 16 en 27 maart 2023
• 17 en 24 april 2023
• 3 mei 2023

Examendatum:
• 22 mei 2023 (voormiddag)

Locatie:
UZ Leuven campus Gasthuisberg

	Kosten
1.250 euro (koffie en cursussen 
inbegrepen)
De opleiding komt in aanmerking voor 
betaald Vlaams opleidingsverlof. 
Er kan betaald worden met opleidings-
cheques als je voldoet aan de voor-
waarden (zie www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers). 

	Contactpersonen
Karine Philippaerts,
verpleegkundig manager zone thorax
tel. secretariaat 016 34 12 99

Pat Eraets, hoofdverpleegkundige 
hospitalisatie pneumologie E 652, 
opleidingsverantwoordelijke
016 34 65 23
patricia.eraets@uzleuven.be

Geert Celis, hoofdverpleegkundige 
functiemetingen pneumologie E 502, 
opleidingsverantwoordelijke
016 34 31 11
geert.celis@uzleuven.be

Marleen Van Asselberghs, 
administratief verantwoordelijke
tel. 016 34 49 69
marleen.vanasselberghs@uzleuven.be

	Inschrijving
Online via 
www.uzleuven.be/permanente-vorming

http://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers
http://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

