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In je laatste jaar Verpleegkunde popel je om je 
kennis en vaardigheden toe te passen in het 
echte leven. Dankzij jouw keuzetraject verdiep 
je je binnen een zelf gekozen context in dát 
gebied dat je passioneert: via colleges, maar 
ook via een stage. Ben je gebeten door actie 
en techniek? Dan kies je voor het keuzetraject 
Ziekenhuisverpleegkunde. Je volgt drie 
onderdelen van elk drie studiepunten. 

Ziekenhuisverpleegkunde sp

Specifieke verpleegkundige aandachtspunten in de  
ziekenhuisverpleegkunde

3

Medisch-technische zorg 3

Professionele vaardigheden 3

TOTAAL 9

Deel 1: specifieke verpleegkundige aandachtspunten

Het keuzetraject Ziekenhuisverpleegkunde stoomt je klaar voor je 
professionele carrière in het ziekenhuis. Specifieke verpleegkundige 
aandachtspunten in de ziekenhuisverpleegkunde staan centraal. Je 
leert alles over beademingsapparatuur en reanimatie, defibrillatie 
en puncties. Ook ontdek je wat te doen in spoedsituaties zoals 
intoxicaties. Aan het einde van dit onderdeel ben je in staat 
om logisch te redeneren en om verbanden te leggen tussen de 
verschillende onderdelen. 

Deel 2: medisch-technische zorg

Het tweede deel van het keuzetraject focust op medische 
specialisaties in een ziekenhuiscontext. Je verdiept je in 
anesthesie, neurochirurgie en thoraxchirurgie en je leert alles 
over het operatiekwartier. Ook word je geconfronteerd met 
patiënten met specifieke ziektes, zoals nierpatiënten (nefrologie) 
en polytraumapatiënten. Je leert de ernst van de verschillende 
aandoeningen in te schatten, je behandelingen te argumenteren en 
op de belangrijkste verpleegkundige aandachtspunten te letten. 

Deel 3: professionele vaardigheden
Steek de handen uit de mouwen, want het onderdeel professionele 
vaardigheden stoomt je klaar als professionele verpleegkundige. 
Je houdt bij de medische zorgverlening rekening met verschillende 
factoren: het wettelijk kader, het beschikbare personeel, 
de zorgvrager(s), … En je krijgt onder andere de volgende 
vaardigheden onder de knie: endoscopieën en punctie, intubatie, 
maagspoeling, thoraxdrainage, subcutane veneuze poort, 
monitoring, reanimatie en pre-hospitaalzorg.

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


