PERSBERICHT
Beroepsvereniging stelt gespecialiseerd onderwijs op maat voor.
De Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen (BVNV) stelt het gloednieuwe postgraduaat
‘Neurologische Zorg’ voor. Het resultaat van een duurzame samenwerking met vier Vlaamse
hogescholen, de Belgian Stroke Council en tal van experten uit het werkveld. Het postgraduaat start
effectief in september 2018 en richt zich tot alle paramedici in de zorg voor neurologische patiënten,
in het bijzonder tot verpleegkundigen.
Het postgraduaat ‘Neurologische Zorg’ bouwt verder op reeds twee bestaande opleidingen: een
basisopleiding neurologische zorg en een voortgezette opleiding beroertezorg, welke al jaren een
succes kennen. De BVNV merkte echter op dat ze niet alle verpleegkundigen bereikten die
dagdagelijkse zorg verlenen aan personen met een neurologische aandoening. Zo richt het nieuwe
postgraduaat zich met de module ‘Voortgezette Neurochirurgische Zorg’ ook tot verpleegkundigen
die op een neurochirurgische afdeling werken en met de ‘Voortgezette Neurologische Zorg’ tot
verpleegkundigen in ziekenhuizen, revalidatiesettings, woonzorgcentra en de thuiszorg. Deze laatste
is een intensieve interdisciplinaire opleiding waarbij autonomie en kwaliteit van leven van de
persoon met een neurologische aandoening en zijn omgeving centraal staan. Deelnemers die twee
modules van 10 studiepunten met succes volgen, slagen voor het postgraduaat.
Vernieuwend
Het aanbod van modules is verspreid over vier hogescholen, die reeds jarenlang een aanbod hadden
van neuroverpleegkundige opleidingen. Dat maakt dat de samenwerking complementair is in plaats
van simultaan. Als verpleegkundige kan je dus het postgraduaat behalen na het volgen van modules
aan verschillende hogescholen. De kwaliteit wordt gewaarborgd doordat de programma’s samen
opgesteld zijn en dezelfde evaluatie gehanteerd wordt. Bovendien wordt elk programma uit het
postgraduaat zowel in het oostelijk als in het westelijk landsdeel georganiseerd. De verkeerssituaties
rond Antwerpen en Brussel zijn in die mate verergerd dat steeds minder verpleegkundigen verre
verplaatsingen doen om opleiding te volgen. Wat begrijpelijk is.
Maar na drie jaar voorbereiding is het gelukt om dus een aanbod op maat voor
neuroverpleegkundigen te realiseren.
Toekomst
We zijn echter nog niet klaar. Voortdurend inspelen op de veranderende zorg is essentieel. De BVNV
sluit niet uit dat er de komende jaren nog modules bijkomen, met nog meer partners en
hogescholen. Daarvoor wordt ook richting Wallonië en zelfs internationaal gekeken. Zolang we maar
hetzelfde doel hebben: samen zorgverleners ondersteunen in het geven van kwaliteitsvolle zorg.
De BVNV hoopt dat in de toekomst beroepsverenigingen en hogescholen andere postgraduaten ook
op deze manier zullen inrichten en dat elke verpleegkundige zijn ‘specialisatiepakket’ op maat kan
uitwerken. Denk bijvoorbeeld aan verpleegkundigen die in een woonzorgcentrum werken, kiezen
dan een module uit het postgraduaat ‘Geriatrie’ en een module uit het postgraduaat ‘Neurologische
Zorg’. Een vergelijkbaar voorbeeld geldt voor verpleegkundigen op een afdeling neuro-intensieve
zorgen. Dat vraagt wel een andere mindset en nog meer samenwerking over de
onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen heen. Dit postgraduaat toont in elk geval dat het kan.
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