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Vormingsaanbod 2018 - 2019
Dit aanbod wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld.
Blijft u graag op de hoogte? Raadpleeg onze website www.nvkvv.be
Klik door naar Vorming > Navorming en schrijf u in op onze digitale nieuwsbrief NVKVV.

THEMA
NIEUW BASIC LIFE SUPPORT: CURSUS

DOELPUBLIEK

LOCATIE(S)

2018 – 2019 (verplichte e-learning +
avondcursus van 2 uren, verschillende
dagen)

Alle zorgverleners

Regionale Netwerken NVKVV

Dhr. I. Bauwmans; Werkgroep Kritieke
Diensten NVKVV;
Belgian Resuscitation Council (BRC)

07/09/2018, 01/10/2018, 09/11/2018,
03/12/2018, 14/01/2019
(Vorming van 3 uren)

Alle verpleegkundigen

NVKVV
Regionale netwerken NVKVV

Dhr. I. Bauwmans; Werkgroep Kritieke
Diensten NVKVV
Juridische Adviesgroep NVKVV;
Werkgroep Infectiebeheersing NVKVV

NIEUW KRACHTIG LEIDING GEVEN:

18/09/2018, 16/10/2018, 20/11/2018
(Vorming van 3 dagen)
*Aanvraag voor behoud functiecomplement
aangevraagd

Hoofdverpleegkundigen en verpleegkundig
directies

NVKVV

Mevr. B. Beckers, Consulent NVKVV

NIEUW PIJN HOORT ER (NIET) BIJ

2018 – 2019 (Avondvorming van 2 uren,
verschillende dagen)

Alle zorgverleners

Regionale Netwerken NVKVV

Werkgroep Pijnverpleegkundigen NVKVV

NIEUW OMGAAN MET ONTEVREDENHEID: HOE

2018 – 2019 (Vorming van 3,5 uren,
verschillende dagen)

Alle zorgverleners

Regionale Netwerken NVKVV

Mevr. K. Claes, VICE Consultancy

2018 – 2019 (Vorming van 1 dag)

Alle verpleegkundigen en
hoofdverpleegkundigen

NVKVV

Zorgondersteuning

2018 – 2019 (Vorming van 1 dag,
verschillende dagen)

Alle verpleegkundigen die aan de slag willen
gaan met bezorgdheden en vragen die zich in
de verpleegkundige praktijk voordoen

NVKVV

Belgisch Centrum voor Evidence-Based
Medicine (CEBAM)

2018 – 2019 (Vorming van 4 dagen, verspreid
over enkele maanden)

Verpleegkundigen die zich meer willen
verdiepen in evidence-based werken

Wordt later bekend gemaakt

Belgisch Centrum voor Evidence-Based
Medicine (CEBAM)

2018 – 2019 (Vorming van 1 dag,
verschillende dagen)

Alle verpleegkundigen

NVKVV

Werkgroep Infectiebeheersing NVKVV

NIEUW VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE

2018 - 2019 (Vorming van 6 dagen, verspreid
over enkele maanden)

Verpleegkundigen uit eerste- en
tweedelijnszorg en verpleegkundigen die
werkzaam zijn in woonzorgcentra

NVKVV

Werkgroep Thuisverpleegkundigen
NVKVV;
Werkgroep Verpleegkundigen Geestelijke
Gezondheidszorg NVKVV

NIEUW WAT IS BELRAI EN WAAROM ZOU IK HET

Najaar 2018 (Vorming van 3 uren)

Alle zorgverleners die in aanraking komen met
het BelRAI beoordelingsinstrument

NVKVV

Mevr. L. Van Eenoo, BelRAI trainer en
consulent bij BelRAI care

Najaar 2018 (Vorming van 5 dagen en
examen, verspreid over enkele maanden)

Bachelor verpleegkundigen en vroedvrouwen
met minstens 5 jaar beroepservaring en met
een interesse voor de wettelijke en juridische
aspecten van de verpleegkunde en vroedkunde

NVKVV

Juridische Adviesgroep NVKVV; VBOV

NIEUW HOME- & SPEEDCURSUS BASIC LIFE

SUPPORT: CURSUS BASISREANIMATIE
MET HET GEBRUIK VAN EEN AED
BETER VOORBEREID ZIJN OP DE
VACCINATIE VAN JE PATIËNTEN!

VERDIEPINGSCURSUS*

OVERLEVEN IN DEZE EISTIJD?
NIEUW START TO LEAN IN DE ZORG

NIEUW AAN DE SLAG MET

WETENSCHAPPELIJKE RICHTLIJNEN
VOOR BEGINNERS
EVIDENCE BASED NURSE PRACTICE

NIEUW BASISCURSUS INFECTIEPREVENTIE

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG: DE
BEWUSTWORDING VAN DE THUISZORG
GEBRUIKEN?
VERPLEEGKUNDIG / VROEDVROUW
JURIDISCH EXPERT

NVKVV

IN SAMENWERKING MET

Alle zorgverleners

BASISREANIMATIE MET HET GEBRUIK
VAN EEN AED
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STARTDATUM/DATA/PERIODE
24/09/2018, 08/10/2018, 19/10/2018,
12/11/2018, 29/11/2018, 14/12/2018,
21/01/2019, 08/02/2019
(Vorming van 4 uren)

Regionale Netwerken NVKVV

Regionale Netwerken NVKVV

Dhr. I. Bauwmans; Werkgroep Kritieke
Diensten NVKVV;
Belgian Resuscitation Council (BRC)

Regionale Netwerken NVKVV

Vormingsaanbod 2018 - 2019
ICT4CARE MEDEWERKER

September / oktober 2018 – juni 2020
(Tweejarige opleiding met 30 dagen
contactonderwijs en 10 lesdagen
afstandsonderwijs)

Alle zorgverleners met interesse in en
betrokkenheid met ICT, informatiesystemen en
applicaties

NVKVV

Werkgroep verpleegkundigen ICT4care
NVKVV

REFERENTIEPERSOON
INFECTIEBEHEERSING IN ZIEKENHUIZEN

Najaar 2018 (Vorming van 5 dagen, verspreid
over enkele maanden)

Zorgverstrekkers werkzaam in ziekenhuizen
met interesse voor infectiepreventie en
beheersing van zorginfecties

NVKVV

Werkgroep Infectiebeheersing NVKVV

TERUGKOMDAG REFERENTIEPERSONEN
INFECTIEBEHEERSING IN ZIEKENHUIZEN
STUDIEDAG MEDISCHE BEELDVORMING

Najaar 2018 (Vorming van 1 dag)

Alle referentieverpleegkundigen
infectiebeheersing in ziekenhuizen

Wordt later bekend gemaakt

Werkgroep Infectiebeheersing NVKVV

Najaar 2018 (Vorming van een halve dag)

Verpleegkundigen en technologen tewerkgesteld
op diensten Medische Beeldvorming

Wordt later bekend gemaakt

Werkgroep Verpleegkundigen Medische
Beeldvorming NVKVV

RONDE VAN VLAANDEREN IN DE
PEDIATRIE
21STE DIABETESSYMPOSIUM

Najaar 2018 (Vorming van 1 dag)

Pediatrisch hoofdverpleegkundigen

Wordt later bekend gemaakt

Werkgroep Kinderverpleegkundigen
NVKVV

12 en 13 november 2018 (beide studiedagen
of keuze uit 2 studiedagen)

Diabeteseducatoren (verpleegkundigen,
diëtisten, podologen, vroedvrouwen) en alle
andere professionelen in de gezondheidszorg
en welzijnssector die werken met personen met
diabetes en andere chronische aandoeningen;
Studenten gezondheidszorg

ICC Gent

Werkgroep Diabetesverpleegkundigen
NVKVV

STUDIEDAG ALGOLOGISCHE
VERPLEEGKUNDIGEN

November 2018 (Vorming van 1 dag)

Algologische verpleegkundigen en
pijnverpleegkundigen werkzaam in een
algologisch team

FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en
Leefmilieu

Werkgroep Pijnverpleegkundigen NVKVV

18 – 22 maart 2019 (keuze uit 20
studiedagen)

Alle verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen
en verpleegkundig directies

Kursaal Oostende

Werkgroepen en partners NVKVV

April / mei 2019 (Vorming van 1 dag)

Alle zorgverleners van een reanimatieploeg die
geconfronteerd worden met de patiënt zowel in
kritieke toestand als in hartstilstand

NVKVV

Dhr. I. Bauwmans; Werkgroep Kritieke
Diensten NVKVV;
Belgian Resuscitation Council (BRC)

TERUGKOMDAG VERPLEEGKUNDIG/
VROEDVROUW JURIDISCH EXPERT

Mei 2019 (Vorming van 1 dag)

Verpleegkundig/vroedvrouw juridisch
experten, gerechtsdeskundigen en docenten
gezondheidsrecht

NVKVV

Juridische Adviesgroep NVKVV; VBOV

23STE COLLOQUIUM AUTOMATISERING
EN ZORGVERLENING

Mei 2019 (Vorming van 1 dag)

Alle professionals in de gezondheidszorg
die in aanraking komen met ICT en
softwareontwikkelaars

De Montil - Affligem

Werkgroep verpleegkundigen ICT4care
NVKVV

45STE WEEK VAN DE
VERPLEEGKUNDIGEN
NIEUW IMMEDIATED LIFE SUPPORT

Vormingsaanbod partners 2018 - 2019
THEMA

STARTDATUM/DATA/PERIODE

LOCATIE(S)

IN SAMENWERKING MET

RAMPENMANAGEMENT VERSCHILLENDE
MODULES
VORMINGEN ODISEE ADVANCED EDUCATION

Najaar 2018

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen

KU Leuven, Facult. Geneeskunde, afd. urgentiegeneeskunde,
Defensie (Koninklijke Militaire School; Medische Componentkunde)

2018-2019

https://www.odisee.be/ae
meer info: oae.brussel@odisee.be

https://www.odisee.be/ae
meer info: oae.brussel@odisee.be

KADEROPLEIDING NURSING –
POSTGRADUAAT HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN
SPECIALISATIEOPLEIDINGEN WONDZORG
WONDHELING EN WEEFSELHERSTEL
MASTERCLASS ZORGMANAGEMENT VOOR
THUISVERPLEEGKUNDIGEN

2018-2019

http://gpv.odisee.be/ en http://dvo.odisee.be/

https://www.odisee.be/ae
meer info: oae.brussel@odisee.be

2018-2019

C.N.C. vzw, wond-, stoma- en voetzorgvereniging,
www.wondzorg.be

C.N.C. vzw, wond-, stoma- en voetzorgvereniging,
www.wondzorg.be

Najaar 2018

Wordt later bekend gemaakt

Federatie Vrije Beroepen
Agentschap Ondernemen
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Werkgevers

Een vorming volgen bij NVKVV staat garant voor

Wenst u een vorming op maat en op locatie van uw organisatie? Dat kan!
Het NVKVV beschikt over incompanytrajecten voor :

• Ervaren docenten. Zij zijn experts in hun vakgebied en werken in diverse
hogescholen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, beleidsorganen en andere
• Up-to-date en evidence-based informatie
• Erkende attesteringen
• Netwerkmogelijkheden
• Aanvraag functiecomplement

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basic Life Support
Immediated Life Support
Vaccineren
Pijnfysiologie, pijnclassificatie, pijnbevraging
Omgaan met ontevredenheid
Evidence Based Practice voor beginners en gevorderden
Basiscursus infectiepreventie
Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg en de bewustwording van de thuiszorg
BelRAI-training
Referentiepersoon infectiebeheersing in ziekenhuizen en woonzorgcentra
Verpleegkundig juridisch advies aan huis
Sociale wetgeving en roosterplanning
Omgaan met zorgkundigen
Communicatievaardigheden
Leiding geven, coachen en delegeren
Cultuursensitief werken
Lean thinking

Zit uw thema naar wens er niet bij of vindt u niet wat u zoekt ?
We bekijken het graag samen met u en werken een traject op maat uit.

Wordt onze partner in vorming
• Wenst u samen met het NVKVV een vorming of congres te organiseren voor
verpleegkundigen ? Dat kan !
• Het NVKVV heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het organiseren
van opleidingen en congressen. We schenken telkens bijzondere aandacht
aan de attestering van vormingen en de samenwerking met erkende
expertisecentra.
• We vragen voor onze vormingsthema’s een erkenning aan in het kader van
het functiecomplement voor hoofdverpleegkundigen. Op uw vraag organiseren we een vorming op maat die aan de specifieke vereisten voor deze
erkenning voldoet.
• Het NVKVV kan als erkend vormingscentrum betaald educatief verlof
aanvragen en is daarnaast ook erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille. Dankzij de kmo-portefeuille kan je financiële steun krijgen voor
opleidingen die de kwaliteit van je onderneming verbeteren

Contactgegevens
Jenny Smeets – Secretariaat vorming – navorming@nvkvv.be – 02 737 97 81
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LEVENSLANG LEREN: Het NVKVV
vormt verpleegkundigen

Het NVKVV geeft
vormingen in huis

Het NVKVV organiseert tal van vormingen. Naast eigen cursussen, studiedagen en congressen organiseert het NVKVV ook vorming op vraag, op maat en op locatie van instellingen.

Verpleegkundigen en andere zorgverleners vormen is één van de pijlers
van het NVKVV. Door het aanbieden van kwaliteitsvolle en innovatieve
vormingen ondersteunt het NVKVV de professionalisering van het beroep. Ten slotte is kwaliteitsvolle verpleegkundige zorg leveren de basis
van ons beroep. NVKVV gaat ervan uit dat levenslang leren een recht en
plicht hoort te zijn voor elke verpleegkundige, want permanente vorming
is een must én een kans.

De 43ste Week van de Verpleegkundigen in 2017 telde 20 studiedagen en 3535 bezoekers. Uitblinkende programma’s en diverse  thema’s, een nachtcongres, vijftien Meet &
Eat kokers en een studiedag voor vroedvrouwen (VBOV vzw) passeerden de revue.
Bovendien werden er 7 andere studiedagen en symposia georganiseerd in 2017. In totaal
namen er 636 personen hier aan deel.
Het NVKVV organiseert in haar gebouwen diverse opleidingen waaraan in 2017 zo’n 216
personen hebben deelgenomen.

Dankzij de expertise van de werkgroepen, de inbreng van de regionale
netwerken, externe partners en deskundigen kan het NVKVV een ruim
vormingsaanbod realiseren dat inspeelt op de actuele noden en evoluties.

Nieuw: Vele vormingen van het NVKVV worden sinds 2017 ook aangeboden doorheen het
ganse Vlaamse landschap dankzij de samenwerking met de Regionale Netwerken NVKVV.
De Regionale Netwerken van het NVKVV organiseren ook ieder jaar verschillende opleidingsavonden, in totaal namen er 792 personen hier aan deel.

216
792 205
394
636
3535

• Vormingen NVKVV
• Incompany
• Week van de verpleegkunde
• Andere studiedagen en symposia
• 21ste Colloquim IT in de gezondheidszorg
• Vormingen regionale netwerken

Het vormingsaanbod van
het academiejaar 20182019 kan worden geraadpleegd via de website
www.nvkvv.be > Vorming
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Activiteiten en studiedagen
NVKVV 2017
1. Tweedaagse Diabetessymposium, ICC Gent, 13 en 14 november 2017
620 deelnemers (foto nr. 1)
2. 21ste Colloquium, ICT en gezondheidszorg, Affligem, 16 mei 2017
690 deelnemers (foto nr. 2)

3. Opleiding verpleegkundig/vroedvrouw juridisch expert (foto nr. 3)

Een mantelzorger opleiden

Mantelzorgers zijn een grote steun voor een patiënt en willen graag helpen. Maar
tot de Gezondheidswet van 2014 mochten mantelzorgers geen verpleegkundige
verstrekkingen doen, geen sondevoeding toedienen, wonden verzorgen, injecties
geven, luchtwegen aspireren... Verpleegkundige handelingen zijn immers voorbehouden voor verpleegkundigen en beschermd door de wet; het uitvoeren ervan
door anderen is illegaal en kan bestraft worden.
Om dat probleem voor mantelzorgers op te lossen, kan je nu als verpleegkundige,
verantwoordelijk voor een welbepaalde patiënt, een attest opmaken dat de
mantelzorger het recht geeft, na opleiding en onder controle, een specifieke
verpleegkundige techniek uit te voeren bij deze patiënt. Uiteraard mits het
akkoord van deze patiënt. Zo kan je de zorg voor een patiënt beter afstemmen
op wat de patiënt aan zorg nodig heeft en graag wilt krijgen.
Op de website van het NVKVV, bij eigen publicaties, vind je het attest in
drievoud: één exemplaar voor jezelf, één voor de patiënt en één voor de
mantelzorger. Verder vind je hier ook een brochure waarin je leest hoe je het
attest stap voor stap gebruikt en vind je meer uitleg over wettelijke afspraken.
Interviews met verpleegkundigen uit verschillende hoeken met jurist meester
Vande Moortel vullen die informatie aan.

4. Lancering stageboek verpleegkunde ACCO (foto nr. 4)

5. Week van de Verpleegkundigen, Kursaal Oostende, 20-24 maart 2017

Meer formulieren nodig of graag een voorbeeld?
Ga naar de website van het NVKVV: www.nvkvv.be
> Juridisch advies > Wetgeving > Beroepsuitoefening > Mantelzorgattest

3535 deelnemers (foto nr. 5)

6. Ontmoetingsmoment voorzitters werkgroepen NVKVV (foto nr. 6)

Vergote Square 43 | 1030 Brussel | 02 732 10 50 | www.nvkvv.be
Stafmedewerker & verpleegkundig juridisch expert Heidi Vanheusden:
h.vanheusden@nvkvv.be - © NVKVV

7. Studiedag Medische Beeldvorming, AZ Groeninge, 30 september 2017
99 deelnemers (foto nr. 7)

NVK-5229-leaflet mantelzorg-A4.indd 1

20/05/16 10:30

8. Afsluitdag werkgroep hoofdverpleegkundigen NVKVV (foto nr. 8)
9. Studiedag Algologische Verpleegkundigen, FOD Brussel, 5 december 2017
37 deelnemers (foto nr. 9)

Erkend door:

10. Ronde van Vlaanderen in de pediatrie, Sint-Niklaas, 17 november 2017
26 deelnemers (foto nr. 10)

11. Praktijkdag Rampenmanagement, Brandweer Brugge, 29 november 2017
(foto nr. 11)

12. Job@Brussel, Erasmushogeschool campus Jette, 22 decemer 2017
(foto nr. 12)

Jouw handen kunnen
levens redden!
Basic Life Support, een basisreanimatiecursus voor volwassenen
met het gebruik van een automatische externe defibrilator.
Erkend door de Belgische Reanimatieraad (BRC, Belgian Resuscitation Council).

13. Future of Nursing, 30 december 2017 (foto nr. 13)

Wordt doorlopend georganiseerd doorheen het jaar.
Alle info kan je terugvinden op www.nvkvv.be/navorming
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Beroepsorganisatie voor
verpleegkundigen
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“Permanente vorming, een
recht en een plicht”
Kenny De Cuyper

COLOFON
Samenstelling en redactie
Medewerkers NVKVV, voorzitter NVKVV, voorzitters werkgroepen, gemandateerden NVKVV
Eindredactie
Ellen De Wandeler, algemeen coördinator NVKVV

Ook de regionale netwerken
organiseerden in 2017 vormingen
° Omgaan met meer psychiatrische patiënten in de ambulante zorg (Netwerk Kempen en
Netevallei) – maart 2017 – 60 deelnemers – herhaling november 2017 – 35 deelnemers
° Beter voorbereid zijn op vaccinatie (Netwerk Kempen en Netevallei) – november 2017 –
35 deelnemers
° Chocoladewandeling (Netwerk Brugge) – 28.1.2017 – 46 deelnemers
° Dementie, actuele inzichten – 16.3.2017 – 36 deelnemers
° Valpreventie bij ouderen – 27.4.2017 – 22 deelnemers
° Ondervoeding bij 75-plussers – 15.6.2017 – 23 deelnemers
° Palliatieve zorg van nu en straks: een blik op de toekomst – 12.10.2017 –
64 deelnemers
° Diabetes – 16.10.2017 – 65 deelnemers
° Geheugenstoornissen en jong dementie: wat is normaal – 7.2.2017 – 37 deelnemers
° M&M medicijnen en medisch rekenen – 7.3.2017 – 54 deelnemers
° Omgaan met suïcidaal gedrag – 9.5.2017 – 17 deelnemers
° Diabetes anno 2017 – 7.12.2017 – 67 deelnemers
° (Onder)voeding bij ouderen – 21.11.2017 – 13 deelnemers
° Connecteren – 16.11.2017 – 100 deelnemers
° Evenwicht zit niet alleen tussen je oren – 13.2.2017 – 51 deelnemers
° Een rusthuisconcept voor de toekomst: ‘If Disney ran your hospital’ – 15.6.2017 –
32 deelnemers
° Beter voorbereid zijn op de vaccinatie van je patiënten – 21.9.2017 – 27 deelnemers
° Omgaan met meer psychiatrische patiënten in de ambulante zorg – 23.10.2017 –
44 deelnemers
° Kennismaking met de Joodse gebruiken – 7.12.2017 – 24 deelnemers

Els Put, journalist
Grafische verzorging, advertenties en druk
Elma Multimedia, Generaal de Wittelaan 17A, 2800 Mechelen
T: 015/55.88.88 – F: 015/55.88.40

NVKVV werkt samen met:
CNC wondzorgvereniging
Pak uit met je talent
Huis voor gezondheid
Odisee
Uitgeverij De Boeck
Uitgeverij Acco
Wit Gele Kruis van Vlaanderen
E-vita Kartell
VBOV
FVB
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