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Afdelingen:
- Kaderopleiding Nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkundigen en vroedvrouwen:
algemene verzorgingsinstellingen
- Kaderopleiding Nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkundigen:
psychiatrie en instellingen geestelijke gezondheidszorg
- Kaderopleiding Nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkundigen:
Geriatrie & Ouderenzorg.
Hierna volgt een overzicht van de werking academiejaar 2010-2011.
1. Cursistenbestand
Volgende tabellen omschrijven de populatie van de leergangen in het het hoger volwassenenonderwijs.
Tabel 1: Overzicht aantal cursisten 2010-2011.
Tabel 2: Cursisten volgens geslacht per 30/09/2011.
Tabel 3: Aantal cursisten per 30/09: vergelijkende tabel.
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1. Hoger Volwassenenonderwijs erkend door de Vlaamse Gemeenschap: Ministerie
van Onderwijs en Vorming (Centrum voor Volwassenenonderwijs)

ACTIVITEITENVERSLAG 2011

Deze 3de pijler van de werking van NVKVV omvat volgende activiteiten:

2. Docenten.
Het totaal aantal docenten (enkel geteld) aan het V.V.C. per 30/09/2010 bedroeg 21.
3. Programma’s: 2010-2011
De leerprogramma’s van de verschillende leergangen werden volgens de goedgekeurde documenten 8
afgewerkt. Uitgebreidere informatie over deze programma’s kunnen op het secretariaat worden verkregen.
4. Scripties
Op 27/06, 18/11/2011 brachten 24 cursisten hun eindwerk met succes naar voor.
5. Verificatie Ministerie Onderwijs en Vorming
De werking van het academiejaar werd gecontroleerd en goedgekeurd door de verificateur.
6. Externe Vormingsprojecten (op maat-trainingen)
Een aantal vormingsprojecten werden extern (incompany) georganiseerd. Het betreft vorming i.v.m.
communicatie, palliatieve zorgen en verpleegkundige ethiek.
7. Evaluaties programma’s
Aan de hand van een gestandaardiseerd formulier werden in de eerste en tweedejaarsleergangen het
programma, de vakken en de docenten door de cursisten beoordeeld.
Dit resulteerde in een aanpassing van de verschillende programma’s en waar nodig in een inhoudelijke
bijsturing van de desbetreffende vakken.
Tabel 1: Overzicht aantal cursisten - academiejaar 2010-2011
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LEERGANGEN

56

30.09.10

Geslaagd
1e zittijd

Uitstel

Geslaagd
2e zittijd

Totaal
1e + 2e zittijd

18

18

18

0

0

0

0

0

18

0

0

16

16

13

3

0

3

16

12

10

9

1

0

9

0

0

0

0

0

0

A. Paramedisch Hoger Onderwijs Korte Type Sociale Promotie
1° Jaar Kaderopleiding Nursing:
Algemene verpleeginstellingen
Psychiatrische Verplegingsinstellingen
Geriatrie en Bejaardenzorg
2° Jaar Kaderopleiding Nursing:
Algemene verpleeginstellingen
Psychiatrische verpleeginstellingen
Geriatrie en Bejaardenzrog

12

12

12

0

0

12

TOTAAL

58

56

52

4

3
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Tabel 2: Cursisten volgens geslacht per 30/09/2010
AFDELING

Man

Vrouw

TOT.

Kaderopleiding Nursing

15

43

58

Totaal

23

43

58

Tabel 3: Aantal cursisten per 30/09: vergelijkende tabel
AFDELING
Kaderopleiding nursing: (1° + 2° jaar)
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Examens
Juni

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

35

30

32

44

44

37

42

42

5

0

8

18

16

16

16

8

Geriatrie en Bejaardenzrog

33

28

24

31

31

27

30

39

TOTAAL

73

58

64

93

91

80

88

89

Algemene verpleeginstellingen
Psychiatrische verpleeginstellingen

8. Studiereis Friesland: oktober 2011
Van 10 tot en met 13 oktober 2011 maakten een aantal cursisten van het tweede jaar Kaderopleiding
ouderenzorg een studiereis naar Leeuwarden en omgeving in Friesland o.l.v. dhr. M. Foulon.
De diverse bezoeken werden georganiseerd in samenwerking met dhr. Ate Dykstra van de Zorggroep
Noorderbreedte in Friesland.
Hieronder een groepsfoto n.a.v. een bezoek aan de NHL Hogeschool Leeuwarden.
Het vierdaagse studieprogramma kan op het secretariaat van de Kaderschool worden opgevraagd.

Overzicht cursussen 2010-2011
- Stress! Remmen of gas geven?
- Heracleitos 2 in de ouderenzorg: leren omgaan met verpleegkundige dilemma’s
- Patiëntveiligheid@Riskmanagement
- Basisopleiding leidinggeven (functiecomplement kaderpersoneel)
- Slaaponderzoek en -studie
- Rampenmanagement: slachtoffergerichte benadering
- Informatiesysteemverpleegkundige (1e jaar) (12 deelnemers)
- Multidisciplinaire revalidatie van CVA-patiënten
- Wegwijs in de nomenclatuur
- Verpleegkundige gipsverbandmeester basiscursus
- Het onderwijslandschap in de verpleegkunde in België (vs. Europa) anno 2010
- Shared care voor de persoon met diabetes, Tweedaags symposium – ICC Gent
- Medicamenteuze behandeling van pijn
- Neonatale reanimatie
- Waarderend coachen
- Hyperbare zuurstoftherapie
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Het Vervolmakingscentrum is één van de 5 pijlers van het NVKVV. Hier
werken we intensief aan het uitbouwen van opleidingen. We proberen
vernieuwend te zijn en in te spelen op de noden van het moment. Het is
onze grootste zorg kwalitatief hoogstaande cursussen aan te bieden.
We kunnen dit verwezenlijken dankzij de steun van werkgroepen,
plaatselijke afdelingen en leden van het NVKVV, dankzij heel wat
samenwerkingsinitiatieven en dankzij de inbreng en inzet van vele experten
op verpleegkundig, medisch, paramedisch vlak en op andere terreinen.

ACTIVITEITENVERSLAG 2011

2. De navorming- en specialisatiecursussen

- Leven met meer energie
- Referentieverpleegkundige (ziekenhuis) hygiëne
- Zorgkundigen in de equipe. Rol van de hoofdverpleegkundige
- Werken met mensen op de grens tussen leven en dood
- Verpleegkundig expert in de wettelijke en juridische aangelegenheden
- Eros en Thanatos
- Ethische procesbegeleider in de zorg
- Omgaan met acute pijn in het ziekenhuis
- Acupunctuur

Overzicht nieuwe cursussen 2011-2012
- Vroegtijdige zorgplanning
- Pijn: nieuwe technologieën (vernieuwd)
- Roosterplanning: dé praktijk
- Pijn: voor, tijdens en na de bevalling (vernieuwd)
- Chirurgische daghospitalisatie (vernieuwd)
- Infectiepreventie in een WZC
- Vormingsdagen voor senioren
- Diabeteszorg: creatieve tools
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Zou je graag een opleiding volgen die nergens anders in België aangeboden wordt, wil je een cursus
volgen en weet je niet waar, we zijn steeds bereid om tijd vrij te maken voor u. U kunt ons bereiken op tel.
02/737.97.85 of navorming@nvkvv.be (Goedele De Mey).

NVKVV
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3. Week van de verpleegkundigen en vroedvrouwen
*
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NVKVV:Vlaamse beroepsorganisatie voor Verpleegkundigen en Vroedvrouwen
Vergote Square 43 • 1030 Brussel • Tel.: 02/732 10 50 • e-mail: administratie@nvkvv.be • www.nvkvv.be • MAART 2011

37ste Week Oostende
Zuurstof
om te leren

=
+

Ontmoeting
met collega’s

Deelnemen aan de Weekk is heilzaam voor uw carrière

Hartelijk welkom!
Michel Foulon,
Algemeen coördinator NVKVV

Magda Vermeulen,
Algemeen voorzitster NVKVV

28 maart t.m.
1 april 2011
Inhoud:
5, 7, 15, 19 en 21
Vooruitblik op de lezingen

23 t/m 33
Programma

39
Praktische informatie
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Dinsdag 29/3
- Thuisverpleegkundigen: Over pillen, bittere pillen en netelige kwesties
- Vroedvrouwen: De vroedvrouw, je bondgenoot
- Pijnverpleegkundigen: Pijn, onze zorg
- Wondzorglezingen: Wondzorg: het overzicht in detail
Woensdag 30/3
- Verpleegkundigen Geestelijke Gezondheidszorg: Psychiatrisch
verpleegkundigen op straat. Voor integrale zorg op maat?
- Verpleegkundigen reumatologie: Spondylitis ankylosans … een blik
vooruit ‘De ziekte van Bechterew ontrold’
- Militair verpleegkundigen: verpleegkundigen bij Defensie
- Begeleidingsverpleegkundigen: creëren van een leerklimaat
Donderdag 31/3
- Verpleegkundigen Ouderenzorg: Verpleegkundigen in de ouderenzorg: scherp uit den hoek
- Pluricultureel verplegen: oog in oog met afscheidsrituelen in een pluriculturele maatschappij
- Wondzorglezingen: wondzorg: het overzicht in detail
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Maandag 28/3
- Verpleegkundigen intensieve zorg en spoedgevallenzorg: A bc – B ls – C pr - Nieuwe
reanimatierichtlijnen ERC en de praktijk van en na CPR
- Kinderverpleegkundigen: ‘Kronkels in de buik’: obstipatie bij kinderen
- Verpleegkundigen Ziekenhuishygiëne: Compliance en communicatie: zin en onzin van zorgbundels
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Van 28 t.e.m. 1 april 2011 werd de 37ste Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen gehouden in
het Kursaal van Oostende.
Volgende thema’s werden door onze werkgroepen uitgewerkt.

- Studiedag pastoraal, ethiek, humanisering: zorgzaam zijn: hoe doe je dat … Een ontmoeting tussen oost
en west
- 4de Nachtcongres: Sleep for dummies: wetenswaardigheden voor uitgeslapen nachtverpleegkundigen!
Vrijdag 1/4
- Verpleegkundigen hoofdverpleegkundigen, middenkader, directies verpleging: ‘In een zee van schaarste ligt
een eiland van kansen’
- 1ste Vlaamse onderzoeksdag i.s.m. de hogescholen verpleegkunde/vroedkunde: brengt onderzoek iets bij
aan de praktijk?
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Parels van verpleegkundigen en vroedvrouwen
Een parel is een verpleegkundige of vroedvrouw die uitblinkt in de
uitoefening van het beroep en van onschatbare waarde is. Collega’s
konden ook in 2011 hun parel inschrijven via een inschrijfformulier.
De jury, die bestond uit leden van de Redactionele Adviesraad
en beroepsgenoten, selecteerde een aantal kandidaten voor een
kennismakingsgesprek. Op deze basis werden twee winnaars naar
voor gebracht:
- mevrouw Saskia Van Laeken, nachtverpleegkundinge op Intensieve
zorg UZ Gent
- de heer Cliff Feyen, verpleegkundige op dienst Pneumo en Neuro,
ZNA Jan Palfijn te Antwerpen
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Zij ontvingen hun ‘Parelprijs’ op de studiedag van hun specialisatie tijdens de 37ste Week van de
Verpleegkundigen en de Vroedvrouwen. Deze wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door Standaard
Uitgeverij en Nursing.
Dankwoord
Zoals andere jaren kan de organisatie bij de
voorbereiding en ter plaatse beroep doen op
medewerkers. Tevens werden een aantal bestuursleden
bereid gevonden om ter plaatse de stand van het
NVKVV te bemannen.
Dank aan allen!
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4. Andere symposia - Studiedagen
- Tweedaags Diabetessymposium (14de editie) i.s.m. de Arteveldehogeschool Gent (AHS) op 7 en 8
november 2011. Het Vervolmakingscentrum NVKVV organiseerde voor de tweede maal dit tweedaags
diabetessymposium te Gent. Mevrouw Marleen De Pover, coördinator van dit symposium en consulent
diabetescare bracht, in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen NVKVV & AHS, dit
evenement tot een geslaagd symposium. Tijdens dit symposium werd ‘De dag van de diabeteseducator’
gevierd samen met de uitreiking van ‘De Pluim’ voor een nieuw waardevol diabetesinitiatief in
Vlaanderen.
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