
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dan is Healthcare on the move zeker iets voor jou!  
 

 
WAT? 
Gedurende vier woensdagnamiddagen kan je kennismaken met enkele leerinhouden van de opleidingen 
ergotherapie, verpleegkunde en vroedkunde. Elke woensdag komt er een ander thema aan bod, elk thema 
vindt aansluiting bij de lessen die er gegeven worden op PXL-Healthcare. Op deze manier heb je al een 
streepje voor indien je het jaar nadien ook inschrijft voor één van deze opleidingen. Daarnaast willen we 
je ook al laten kennismaken met het PGO-systeem (blokkensysteem). De workshops binnen “Healthcare 
on the move” worden daarom op dezelfde manier gegeven als de lessen op dit departement.   
 
De gevolgde lesuren binnen de workshops kunnen gerecupereerd worden in een opleidingsonderdeel, 
indien je het academiejaar nadien inschrijft voor de opleiding ergotherapie, verpleegkunde of vroedkunde. 
 
 
WANNEER? 

De workshops van “Healthcare on the move” gaan door op vier woensdagnamiddagen. Je kan zelf kiezen 
voor welke workshops je wilt inschrijven. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan alle workshops. De 
data van deze vier woensdagnamiddagen zijn:  
 

 Woensdag 24 januari 2018:  Sport- en bewegingswetenschappen 
Er wordt eerst stilgestaan bij de fysiologie van het 
bewegingsstelsel, je bekijkt welke invloed bewegingen 
kunnen hebben en welke weerslag er is op de fysische en 
mentale gezondheid,… Op het einde van de dag krijg je 
oefeningen aangeboden in een ‘Fitclass’, die je later ook zal 
kunnen aanleren aan je patiënten. 
 

 Woensdag 7 februari 2018:  Dag rond de maakbare mens  

Het thema van deze namiddag is genetica en ethiek: Je komt 
meer te weten over genetica en genetisch bepaalde 
aandoeningen. Je leert hoe je kan omgaan met diversiteit en 
je staat stil bij de ethische aspecten die verbonden zijn aan 
genetische screening. De dag wordt afgesloten door op een 
leuke manier te ervaren dat iedereen anders is.  
 
 

Zit je in het laatste jaar secundair onderwijs? 

 
Overweeg je om je volgend jaar in te schrijven voor een opleiding in de zorgsector? 

Wil je graag kennismaken met de lessen van PXL-Healthcare? 
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 Woensdag 21 februari 2018: Patiënt-veiligheid en veiligheid van de hulpverlener 
Welke fouten worden er gemaakt in de gezondheidszorg? 
Worden er vaak fouten gemaakt? Hoe draag je bij tot een 
patiëntveilige omgeving? Hoe stel je jezelf in veiligheid? Het 
antwoord op al deze vragen kom je te weten op deze derde 
workshop. Naast de theorie, maken we ook voldoende ruimte 
om in de praktijk te ervaren hoe je je eigen veiligheid kan 
vrijwaren.  
 

 Woensdag 21 maart 2018: Zorgverlening in Europa; 1 pot nat! 

Er wordt ook aan hulpverlening gedaan over de landsgrenzen 
heen. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe wordt er samengewerkt? 
Welke organisaties zijn betrokken? In het practicum zetten we 
een veldhospitaal op met simulanten en leer je de theorie van 
deze namiddag toe te passen.   

 
 

Voor elke workshop word je verwacht om 13u15 aanwezig te zijn. Het einde is voorzien om 17u30. Je start 
iedere namiddag met een hoorcollege over het onderwerp van die dag. Vervolgens krijg je een 
taak/casus/… uit een onderwijsgroep, dit wordt behandeld volgens het principe van het PGO-systeem. De 
namiddag wordt telkens afgesloten met een practicum. Een mooie kans dus om reeds te proeven van de 
lessen in het hoger onderwijs!  
 
 
INSCHRIJVEN? 
Wil je graag nog wat meer info? Of heb je voldoende info en wens je je in te schrijven voor Healthcare on 
the move? In beide gevallen kan je terecht bij Mieke Boes voor een afspraak. Dit kan door te mailen naar 
mieke.boes@pxl.be . De deelname aan “Healthcare on the move” kan je combineren met het voortraject 
van Smart Start @ PXL. Zowel het voortraject als de workshops binnen Healthcare on the move zijn gratis.   
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