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LiZa
LiZa is het samenwerkingsverband tussen HBO
Verpleegkunde Genk, Hogeschool UC Leuven-Limburg
en het Ziekenhuis Oost-Limburg. De Limburgse
Zorgacademie focust op een maximale aansluiting tussen
werkveld, onderwijs, onderzoek en maatschappij. Op
die manier willen we garant staan voor kwaliteitsvolle
zorgopleidingen die bijdragen aan de maatstaf voor
hedendaagse zorg.

ONDERWIJS, ONDERZOEK
& WERKVELD SAMEN OP
ÉÉN NIEUWE CAMPUS IN GENK
Campus LiZa , Schiepse Bos 5, 3600 Genk
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WAT BIEDEN WIJ JOU?
Driejarige opleiding, verspreid over 5 modules
Trajecten op maat

Begeleiding en ondersteuning op maat
Werkbegeleiding op stage

€

Géén inschrijvingsgeld: enkel kostprijs van handboeken, cursussen, oefenmateriaal, verpleeguniformen en studiebezoeken

Lestijden: 8.30 - 12.10 uur en 12.50 - 16.30 uur

Permanente evaluatie, moderne leermiddelen,
skills- en simulatielab

Wanneer mag je starten?
2 startmomenten: 1 september of 1 februari
Voorwaarden om te mogen starten:
• Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs of je hebt een getuigschrift van het tweede jaar van de 3de graad BSO
OF
• Je bent 18 jaar op uiterlijk 31 december in het schooljaar dat je start en je slaagt
voor de toelatingsproef georganiseerd door de school
Voldoe je niet aan deze voorwaarden?
• Neem dan contact op met het onthaal voor andere toelatingsopties
• In bepaalde gevallen kan je starten via de VDAB of Project 600

INITIATIE
VERPLEEGKUNDE

1M

In MODULE 1 staan de basisvaardigheden van een verpleegkundige
centraal. Dit zijn vaardigheden die je bij elke patiënt zal uitvoeren. Het
verzamelen van gegevens in het kader van de uit te voeren zorg, het
uitvoeren van hygiënische zorgen, het rapporteren van je observaties,
het nemen van parameters, het bieden van ondersteuning bij eten en
drinken en patiënten correct en rugsparend verplaatsen, behoren tot
de leerstof.
Ook maak je kennis met de bouw van het menselijk lichaam en de organisatie van de gezondheidszorg. Verder leer je allerhande verpleegkundige begrippen gebruiken.
De module duurt 18 weken waarvan je 4 weken stage loopt in een
woonzorgcentrum.

Je krijgt een praktijkgerichte opleiding met een grondige theoretische onderbouw.
Het opleidingstraject bestaat uit 5 modules. Als je slaagt aan het einde van een
module ontvang je een deelcertificaat. Je krijgt hiermee toegang tot de volgende
module.

VERPLEEGKUNDE
BASISZORG

2M

Het denken en handelen als verpleegkundige staat centraal. Deze module
duurt 18 weken. Je gaat 2 keer op stage, telkens gedurende 4 weken.
Op het programma staan onder meer verpleegtechnische vaardigheden
zoals het toedienen van medicatie door middel van een inspuiting of andere toedieningswegen.
Je bestudeert de werking van het menselijk lichaam en gaat aan de
slag met verpleegdiagnoses. Aan het einde van de module heb je de
mogelijkheid om het brevet van nijverheidshelper te behalen.

Na het met succes behalen van de deelcertificaten van de eerste 2 modules, ‘INITIATIE VERPLEEGKUNDE’ en ‘VERPLEEGKUNDIGE BASISZORG’, kan je je laten registreren als zorgkundige.
Registratie via FOD Volksgezondheid - health.belgium.be

ALGEMENE
GEZONDHEIDSZORG

3M

Tijdens de 18 weken durende DERDE MODULE maak je kennis met de
zorgvrager in het algemeen ziekenhuis. Je gaat dieper in op allerhande
acute gezondheidsproblemen en ziektebeelden. Het traject van een
heelkundige patiënt wordt volledig toegelicht en het belang van specifieke verpleegkundige observaties komt aan bod.
Verpleegtechnische vaardigheden zoals infuustherapie, bloedname en
het verzorgen van chirurgische wonden worden intensief getraind. In
module 3 ga je 2 keer 4 weken op stage op een acute afdeling van een
algemeen ziekenhuis.

‘‘

Jessica
TIJDENS MIJN BIJSCHOLING IN HET SIMULATIECENTRUM
VOELDE IK ONMIDDELLIJK DIE WARME, ENTHOUSIASTE SFEER
TERUG VAN MIJN OPLEIDING.

OUDERENZORG
& GEESTELIJKE

4M

In MODULE 4 wordt het domein van de ouderenzorg en de geestelijke
gezondheidszorg geëxploreerd. Deze ontdekkingstocht neemt 18 weken in beslag. Er wordt ingegaan op verschillende psychiatrische problematieken. Je wordt ondergedompeld in de specifieke benadering
van zorgvragers in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast verwerf
je een brede kijk op de chronische en de ouder wordende zorgvrager.
Je ontwikkelt competenties om een gepast antwoord te geven op de
zorgvragen die in een woonzorgcentrum of in de thuiszorg voorkomen.
Je stages zijn gericht op recent aangeleerde competenties. Je gaat 4
weken naar een zorginstelling in de geestelijke gezondheidszorg en 4
weken naar een voorziening voor ouderenzorg of thuiszorg.

‘‘

Domenico
DOOR HET VOLGEN VAN DE HBO5-OPLEIDING WERD IK
GEPRIKKELD OM VERDER TE STUDEREN EN MIJN BACHELOR
DIPLOMA TE BEHALEN.

TOEGEPASTE
VERPLEEGKUNDE

5M

Met MODULE 5 die 36 weken duurt, beëindig je de opleiding. Je gaat je
verder verdiepen in de rol en werkzaamheden van een verpleegkundige.
Het leren organiseren en coördineren van zorg neemt een belangrijke
plaats in.
In deze module kan je je naar keuze verdiepen in één van de verschillende
domeinen:
•
•
•
•

Algemene Gezondheidszorg
Geestelijke Gezondheidszorg
Ouderenzorg
Thuiszorg

In deze module ga je 4 periodes op stage op een afdeling die aansluit
bij het gekozen domein.

Behaal je alle deelcertificaten dan krijg je het ‘diploma van gegradueerde verpleegkundige’ afgeleverd door de Vlaamse Gemeenschap. Hiermee heb je toegang tot het brede
werkveld van de gezondheidszorg.

SIMULATIE
CENTRUM
Het doel van simulatieleren is kennis, inzicht, vaardigheden en
professionele attitudes geïntegreerd te trainen in een realistische
context.
Binnen LiZa hebben we de simulatiepoppen SimMan, SimMom
en SimNewB ter beschikking in drie high-tech simulatielokalen.
Ervaren docenten van HBO Verpleegkunde Genk en van de
hogeschool UCLL, allen EUSIM opgeleid, staan ter beschikking om
jou als zorgprofessional en/of als team te trainen.

Het studiecoachteam is een team van een 10-tal enthousiaste docenten
en andere medewerkers die studenten met een leer- of andere stoornis
(dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS, ...) of leermoeilijkheden begeleiden
in de zoektocht naar gepaste ondersteuning. Op die manier willen we
studenten die moeilijkheden ervaren in hun studietraject een duwtje in
de rug geven.

‘‘

Michelle
DANKZIJ DE OPLEIDING VERPLEEGKUNDE OP
HBO5 NIVEAU KAN OOK IK MIJN KINDERDROOM
VERWEZENLIJKEN.
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meer info via
info.move@verpleegopleiding-genk.be

meer info via
info.zorgportaal@verpleegopleiding-genk.be

meer info via
info.switch@verpleegopleiding-genk.be

meer info via
info.granaba@verpleegopleiding-genk.be

HBO

CONTACT

HBO Verpleegkunde Genk
Campus LiZa, Schiepse Bos 5, 3600 Genk
T 011/180 650
info@verpleegopleiding-genk.be
www.verpleegopleiding-genk.be
Wil je op de hoogte blijven van
onze opleiding, volg ons op:
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