Afzonderlijk bij te wonen lesdagen postgraduaat Pediatrie en Neonatologie
(versie 23/09/2020)
Binnen het postgraduaat Pediatrie en Neonatologie worden een aantal lesdagen opengesteld als
bijscholingsdag. Omwille van de maatregelen ter preventie van covid-19 zijn de plaatsen beperkt. Er
wordt gevraagd een mondmasker aan te hebben doorheen de lesdag en de algemene, hygiënische
richtlijnen op te volgen.
We geven u graag via onderstaand model al een overzicht van de planning van de lesdagen van
semester 1 waarvoor afzonderlijk ingeschreven kan worden (onder voorbehoud van eventuele
leswissels en verstrenging van de covid-maatregelen). Inschrijven voor deze bijscholingsdagen is
een aantal weken voor de start van een nieuwe module mogelijk via de website
(www.arteveldehs.be – bijscholingen en studiedagen – pediatrie en neonatologie). Pas dan is het
programma definitief.
Bij vragen m.b.t. de inschrijving kunt u contact opnemen met Nathalie Coene
(nathalie.coene@arteveldehs.be) (09/2347159).
MODULE

LESDAG

TIJDSTIP

1 - AHS1

24 september
2020

8u30-17u30

1 - AHS1

1 oktober 2020

8u30-12u15

1 - AHS1

8 oktober 2020

8u30-17u30

2 – AHS1

15 oktober
2020

12u45-17u30

2 – AHS1

22 oktober
2020

8u30-17u30

ONDERWERP
ALGEMENE KADERS BINNEN DE
KINDERZORG
- Het zorgprogramma pediatrie
- Informed consent bij de minderjarige
patiënt
- Recht binnen de kinderverpleegkunde
ALGEMENE KADERS BINNEN DE
KINDERZORG
- Ethische kaders: pediatrische
casuïstiek
ALGEMENE KADERS BINNEN DE
KINDERZORG
- Kwaliteitsvol werken in het ziekenhuis
– pediatrie
- Communicatie binnen de
kinderverpleegkunde
- Kwalitatief werken in het ziekenhuis –
pediatrie
- Brussen
ZORGEN AAN DE ZIEKE NEONAAT
- Neonatale convulsies + NAS
- Haemodynamiek en neurologische
problemen bij de neonaat
ZORGEN AAN DE ZIEKE NEONAAT
- Respiratoire problemen bij de
pasgeborene
- Gastro-enterologie bij de neonaat
- Cardiale en haematologische
problemen bij de neonaat

BESCHIKBARE
PLAATSEN
6

5

5

4

4

1
2

2 - AHS 1

29 oktober
2020

8u30-17u30

2 – AHS1

12 november
2020

8u30-17u30

3 – HOG 2

26 november
2020

8u30-17u30

3 – HOG2

10 december
2020

8u30-17u30

3 – HoG2

17 december
2020

8u30-17u30

ZORGEN AAN DE ZIEKE NEONAAT
Metabole problemen en infecties bij de
neonaat
- Borstvoeding op NICU
- Icterus, vocht- en elektrolyten,
farmacologie
ZORG AAN DE ZIEKE NEONAAT
- Genetica
- Ethiek en epidemiologie
- Ontwikkelingsgerichte zorg
ZORG AAN HET KRITIEK EN ACUUT ZIEKE
KIND
- Therapeutische benadering van
respiratoire urgenties
- Therapeutische benadering van
circulatoire urgenties
- Therapeutische benadering van
neurologische urgenties
- Organisatie van het transport naar
pediatrische intensieve zorgen en
inleiding PEWS
ZORG AAN HET KRITIEK EN ACUUT ZIEKE
KIND
- Fysiologie van pijn bij kinderen
- Procedurele pijn bij kinderen
- Pijnevaluatie en registratie bij kinderen
- Slecht nieuwsgesprek
- Afleiding en comforttalk
- De pre-per- en postoperatieve zorgen
bij het kind
ZORG AAN HET KRITIEK EN ACUUT ZIEKE
KIND
- Brandwonden bij kinderen
- Kindermishandeling
- Invasieve lijnen en drains in de
pediatrie: verpleegkundige
aandachtspunten
- Chirurgische urgenties bij kinderen
(abdominale chirurgie)
-

ARTEVELDEHOGESCHOOL, CAMPUS KANTIENBERG, VOETWEG 66, 9000 GENT
HOGESCHOOL GENT, KERAMIEKSTRAAT 80, 9000 GENT

4

4

10

10

10

Kostprijs:
-

Volledige lesdag (7,5u): 80 euro
Halve lesdag: 40 euro
Volledige module: 199 euro

