
Artesis PlAntijn  
HogescHool AntwerPen

A c A d e m i e j A A r 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Geriatrische 
VerpleeGkunde  

keuzetraject 



In het laatste jaar Verpleegkunde begint het te 
kriebelen. Je kiest dus een keuzetraject binnen 
een context die bij jouw kennis en vaardigheden 
aansluit. Wil je je toespitsen op de zorg voor 
ouderen? Dan is het keuzetraject Geriatrische 
Verpleegkunde je op het lijf geschreven. In 
drie blokken leer je alles over de medische 
verzorging van bejaarden. Naast de lessen loop 
je ook stage. 
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Deel 1: specifieke verpleegkundige aandachtspunten

Bij de behandeling van ouderen en ouderdomsziektes horen 
specifieke verpleegkundige aandachtspunten. Omdat veel 
behandelingen in het ziekenhuis gebeuren, leer je in dit onderdeel 
je weg kennen in het ziekenhuis. Welke beademingsmodaliteiten 
zijn er? Hoe voer je een punctie uit? Wat doe je bij een intoxicatie? 
Ook endotracheale tubes, reanimatie en defibrillatie zijn deel van 
het lespakket. Je bent in staat om logisch te redeneren en om 
verbanden te ontdekken tussen de verschillende onderdelen.

Deel 2: medisch-technische geriatrische zorg

Verpleegkundige geriatrische zorg gebeurt altijd op maat van de 
oudere patiënt. Dit opleidingsonderdeel focust op de anatomie en 
de fysiologie van het ouder worden – en op de communicatie met 
de omgeving van de oudere. Ook psychologische begeleiding komt 
aan bod. Je leert alle aandachtsgebieden kennen van een geriatrisch 
zorgprogramma. 

Deel 3: professionele geriatrisch-verpleegkundige   
 vaardigheden 

Praktische kennis is bij de opleiding Verpleegkunde onmisbaar. Je 
houdt als professioneel verpleegkundige rekening met het wettelijk 
kader, het beschikbare personeel, de zorgvrager(s), ... En je verwerft 
specifieke, geriatrisch-verpleegkundige vaardigheden; zoals: 
endoscopieën en punctie, intubatie, maagspoeling, thoraxdrainage, 
subcutane veneuze poort, monitoring, reanimatie en pre-
hospitaalzorg.

Nieuwsgierig naar dit keuzetraject?  
Surf naar www.ap.be/verpleegkunde.
Of stel je vraag via GW@ap.be of 03 641 82 41.


