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Infodagen 2018

Geriatrie

Za 10 maart, van 10 tot 17 u.
Za 21 april, van 11 tot 16 u.
Za 23 juni, van 13 tot 17 u.
Do 6 september, van 17 tot 20 u.

Bachelor-na-bachelor

Onze infodagen vinden plaats op
verschillende campussen. Check
www.kdg.be/alle-infodagen
om te weten waar naartoe.

Veroudering is geen ziekte. Het is een complex fysiek en
psychosociaal proces. Daarom is er nood aan hulpverleners met
een brede blik, een kritische geest en een hart voor teamwork.
Ben jij zo iemand? Dan is de bachelor-na-bachelor in de Geriatrie
je op het lijf geschreven.

www.kdg.be/banaba-geriatrie

Gedrukt is gedrukt: aan deze folder
kunnen we geen letter meer veranderen.
Maar onze opleidingen staan niet stil.
For realtime info, check
www.kdg.be/opleiding.

Studeren op campus Zuid, dat is ook genieten: bijkletsen op het
binnenplein, bijtanken in de Koffiebar, de wereld proeven in de Eetbâr.
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Karel de Grote
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Geriatrie

Voor wie?

Van student …
Natuurlijk leer je alles over ziektes die
gepaard gaan met veroudering. Je
verdiept je in de omgang met oudere
mensen en hun omgeving. Hoe help je
iemand om doordacht oud te worden?
Hoe steun je mantelzorgers met woord
en daad? En hoe zorg je mee voor
een waardig levenseinde? Dat is maar
een greep uit de onderwerpen die van
geriatrie zo’n rijke discipline maken.

Je krijgt les van experts uit het
werkveld en gaat met die nieuwe
inzichten meteen aan de slag.
Je vergelijkt ze met je eigen
professionele ervaringen en deelt je
bedenkingen met je medestudenten
en docenten. Zo leer je kritisch
nadenken over ouderenzorg –
precies wat ze ook in het
beroepsleven van je verwachten.

Je volgt vier modules:
■ Module 1: Coördinatie en
Innovatie in Zorg voor Ouderen
■ Module 2: Gerontologie en
Geriatrische Pathologie
■ Module 3: Aspecten van Zorg
naar het Levenseinde
■ Module 4: Actuele thema’s

Je past die kennis ook toe tijdens je
stage in verschillende domeinen van
de ouderenzorg. En je stelt je scherpe
analytische blik helemaal op punt met
je bachelorproef.

… tot professional
Met dit diploma in de Geriatrie op zak
bied je een meerwaarde die men in
ziekenhuizen, woon-zorgcentra en de
thuiszorg zeer op prijs stelt. Ook van
de ouderen krijg je veel dankbaarheid,

want het is jouw taak om hun belangen
te behartigen. Je begeleidt hen
door het aanbod van de geriatrische
zorgverlening, en zorgt ervoor dat de
zorgvrager als mens altijd centraal staat.

Om deze opleiding te starten, heb je
in principe een bachelordiploma in de
verpleegkunde nodig. Toch kan je al
beginnen als je je bacheloropleiding nog
niet hebt afgerond – zolang dat op het
einde van de bachelor-na-bachelor maar
het geval is.

Kan je eerder verworven kwalificaties
(EVK) of eerder verworven
competenties (EVC) aantonen met
de nodige documenten en via
een gesprek? Dan heb je recht op
vrijstellingen.

In de praktijk
Je kiest zelf of je deze opleiding voltooit in één jaar of spreidt over meerdere
jaren. De lessen vinden doorgaans plaats op donderdag van 8.30 tot 17.45 u.
Op het einde van elke module leg je een examen af.
Het programma telt 60 studiepunten:
■ 4 modules van elk 6 studiepunten
■ 30 studiepunten klinisch onderwijs
■ 6 studiepunten voor de bachelorproef
Voor het praktische gedeelte van het klinisch onderwijs loop je minstens
450 uur stage:
■ 100 uur in een acute geriatrische dienst
■ 100 uur in een psychogeriatrische dienst
■ 200 uur in een residentiële setting en in de thuiszorg
■ 50 uur op een plek naar keuze binnen de domeinen van de ouderenzorg of
aansluitend bij een van de andere stages
Werk je al in een organisatie met bovenvermelde afdelingen, dan mag je daar ook
een deel van je stage lopen. Samen met de directie van jouw organisatie en de
coördinator klinisch onderwijs stel je dan een stagetraject op.

Heb je een HBO5-diploma, dan kan je de 4 theoretische modules van 6
studiepunten volgen als postgraduaat.
Of er nood is aan gespecialiseerde verpleegkundigen? Wissel erover
van gedachten met onze docenten en studenten.

Je kan ook een of meerdere dagen als bijscholing volgen. Je krijgt
dan een bijscholingsattest.

