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KORTE OMSCHRIJVING
Hogeschool PXL biedt een totaal opleidingspakket 
aan van 60 studiepunten, dat je voorbereidt om als 
gespecialiseerd verpleegkundige je zorgen aan te passen 
aan de specifieke noden van de heelkundige zorgvrager 
in het operatiekwartier. Het gehele programma wordt 
opgesplitst in twee afzonderlijke postgraduaten van 30 
studiepunten. Deze postgraduaten kunnen elk afzonderlijk 
gevolgd worden. Het gehele programma kan in 
aanmerking komen voor het aanvragen van een bijzondere 
beroepstitel (deze titel is nog in een ontwerpfase voor 
de verpleegkundige werkzaam in het operatiekwartier). 
Beide postgraduaten worden afwisselend georganiseerd. 
Er is geen volgtijdelijkheid. Bij het eerst gevolgd 
postgraduaat bestaat het keuze opleidingsonderdeel uit 
een stage, bij het tweede gevolgd postgraduaat is het 
keuze opleidingsonderdeel een eindproject met scriptie.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Prijs
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1.250 voor een 
opleidingstraject van 30 studiepunten per academiejaar. 
De opleidingsonderdelen 1, 2 en 3 kunnen apart gevolgd 
worden tegen een kostprijs van € 400. De vormingsdagen 
kunnen ook apart gevolgd worden aan € 150 voor een dag.

Data
De opleiding start eind september 2014 waarbij er  
2 opeenvolgende lesdagen (maandag en dinsdag)  
per maand georganiseerd worden. Zie agenda op  
www.pxl.be/postgraduaten.

Locatie
Hogeschool PXL 
PXL-Healthcare
Campus Guffenslaan
Guffenslaan 39
3500 Hasselt
tel. 011 77 52 00

Inschrijvings- en betalingsmodaliteiten
Inschrijven kan tijdens de inschrijvingsdagen tot  
12 september 2014 op de Dienst Studentenadministra-
tie van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 23A, gebouw D  
te 3500 Hasselt. Men kan voorinschrijven via de website  
http://voorinschrijvingen.pxl.be.
Voor meer vragen kan je terecht op het telefoonnummer 
011 77 58 63 of inschrijvingen@pxl.be.
Voor deze opleiding werd een aanvraag ingediend voor 
betaald educatief verlof. Indien deze aanvraag goed-
gekeurd wordt kunnen opleidingscheques aanvaard 
worden. Betalingen via KMO-portefeuille worden 
aanvaard. 

Bijkomende inlichtingen
Meer informatie vind je op de website www.pxl.be.

Contactpersoon
Sylvia Depoortere
Coördinator postgraduaat 
gsm 0477 98 56 99 
e-mail: sylvia.depoortere@pxl.be

DOELSTELLINGEN
• Verbreding en verdieping van kennis, vaardigheden 

en attitudes bij verpleegkundigen werkzaam in het 
operatiekwartier

• Adequate, kwaliteitsvolle en evidence-based 
zorgverlening aanbieden aan heelkundige zorgvragers

• Interdisciplinaire samenwerking met betrekking tot 
de heelkundige zorgvrager (chirurg, anesthesist, 
verpleegkundige, patholoog en industrie)
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Informatie- en inschrijvingsdag vervolgopleidingen 
2014 Hogeschool PXL, campus Elfde Linie  
(Elfde-Liniestraat 23A, 3500 Hasselt) op dinsdag  
1 juli van 15 uur tot 20 uur. www.pxl.be



DOELGROEP 
EN TOELATINGSVOORWAARDEN
Om tot de opleiding te worden toegelaten, moet men een 
van de volgende diploma’s behaald hebben:
• Gegradueerde/Bachelor in de Verpleegkunde
• Master in de Verpleegkunde

De opleiding richt zich tot verpleegkundigen werkzaam in 
het operatiekwartier of verpleegkundigen die de ambitie 
hebben om er aan de slag te gaan.

PROGRAMMA
Voortbouwend op de basisopleiding (zie 
toelatingsvoorwaarden) voorziet de opleiding 
een uitgebreid programma dat bestaat uit 7 
opleidingsonderdelen en 2 keuze opleidingsonderdelen 
verdeeld over twee academiejaren, waarbij elk 
opleidingsonderdeel specifieke thema’s behandelt.  
Het postgraduaat bestaat uit een programma van  
60 studiepunten, 30 studiepunten per academiejaar.  
Per maand zijn er twee opeenvolgende lesdagen.  
Het programma voorziet eveneens een stage.

Een postgraduaat operatiezaalverpleeg-

kunde betekent een meerwaarde voor 

elke verpleegkundige werkzaam in het 

operatiekwartier. Het postgraduaat is voor zij 

die zich willen bekwamen in alle aspecten van 

verpleegkunde in het operatiekwartier, een 

belangrijke aanvulling van de basisopleiding 

verpleegkunde. In het operatiekwartier staat 

de zorg rond de patiënt centraal. Deze zorg 

is vaak hoog technologisch en evolueert 

mee met de technieken die binnen chirurgie 

en anesthesie toegepast worden.

Linda 21 jaar ervaring als 
verpleegkundige in het operatie-
kwartier
Danny 4 jaar ervaring als 

verpleegkundige in het operatie-
kwartier

Linda en Danny zijn beiden werkzaam in het operatie-
kwartier van het Ziekenhuis Oost-Limburg binnen de 
cluster urologie, abdominale heelkunde en gynaecologie.

Academiejaar 2014-2015
Opleidingsonderdeel 1: Het operatiekwartier (5 studiepunten)
• Structuur en wetgeving
• Sterilisatie en hygiëne
• Hechtingsmateriaal
• Instrumentenleer
• Omloop en instrumenterende verpleegkundige
• Preparaatverzorging
• Organisatieprincipes en planning

Opleidingsonderdeel 2: De operatiepatiënt (5 studiepunten)
• Opvang
• Liggingen en houdingen
• Patiëntenveiligheid en beroepsziekte
• Wondverzorging en drainagesystemen
• Observatie van de operatiepatiënt

Opleidingsonderdeel 3: Anesthesie (5 studiepunten)
• Farmacologie
• Apparatuur
• De acute operatiepatiënt
• Management van de ventilatie
• Pacu
• Pijnbestrijding

Opleidingsonderdeel 4: Stage (10 studiepunten)
• De stage duurt 4 weken waarvan 3 weken in de eigen 

instelling en 1 week in een andere instelling

Keuze opleidingsonderdeel 5: Stage (5 studiepunten)
• De stage duurt 1 week in de eigen instelling
Dit opleidingsonderdeel is een keuze in het startjaar.

Keuze opleidingsonderdeel 5: Eindproject (5 studiepunten)
• Scriptie 
Dit opleidingsonderdeel is een keuze in het vervolgjaar.

Opleidingsduur en spreiding
De opleiding start in september 2014 en eindigt in  
juni 2015.

Opbouw en onderwijsconcept

OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU HC PR ST BZW

Het operatiekwartier 5 68 30 30 8

De operatiepatiënt 5 60 30 30

Anesthesie 5 60 50 10

Stage 10 187 152 35

Eindproject 5 80 10 70

Totaal 30 445 110 80 152 113

Keuze stage 5 70 38 32

Totaal 30 445 110 70 190 75

SP: studiepunten (1 studiepunt komt overeen met 
27,5u studietijd), CU: contactuur, HC: hoorcollege, BZW: 
begeleid zelfstandig werk, PR: practicum, ST: stage 

EVALUATIE EN ATTESTERING
Elk opleidingsonderdeel wordt afgesloten met 
een evaluatie. Dit kan schriftelijk, mondeling 
of via een individuele of groepstaak gebeuren. 

Per opleidingsonderdeel dat men heeft gevolgd, 
verkrijgt men een bijscholingsattest. Wie alle 

opleidingsonderdelen heeft gevolgd, en afgesloten 
met een positieve evaluatie, verkrijgt het postgraduaat 
getuigschrift.

Dit postgraduaat kwam tot stand dankzij de medewerking 
van volgende instellingen:


