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KORTE OMSCHRIJVING
Jaar na jaar kennen de Limburgse zieken-
huizen een behoefte aan verpleegkundi-
gen met een specifieke en doorgedreven 
bijkomende vorming voor het werken in 
de diensten Intensieve zorgen en Spoed-
gevallenzorg. Via deze bachelor-na- 
bacheloropleiding tracht Hogeschool 
PXL te beantwoorden aan deze vraag. 
Hiervoor wordt nauw samengewerkt met 
het ZOL en het Jessa Ziekenhuis. Ook de 
andere Limburgse ziekenhuizen werken 
actief mee aan de opleiding. De uitgangs-
punten voor de inhoud van de opleiding 
zijn dan ook competenties, eindtermen 
en functieprofielen van de verpleegkun-
dige spoed en intensieve zorgen zoals die 
door de wettelijke bepalingen enerzijds 
en de opleiding in samenspraak met de 
ziekenhuizen anderzijds worden aange-
geven.

In 2012 heeft de opleiding een positief 
visitatierapport gehaald. Vanaf 2012 zijn 
er extra vergoedingen gegeven aan de 
verpleegkundigen met een bijzondere 
beroepstitel: Verpleegkundige ge-
specialiseerd in de intensieve zorg en 
spoedgevallenzorg (Attractiviteitsplan 
Verpleegkunde – KB 22/06/2010). Het 
behalen van het banaba-diploma geeft 
recht op het dragen van deze bijzondere 
beroepstitel.

In 2018 hebben we een goed beleidsplan 
kunnen voorleggen voor kwaliteitstoets 1 
in de PXL. Jammer genoeg zal de banaba 
intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 
stoppen. Dit is het laatste academiejaar 
dat je kan starten.

DOELGROEP EN 
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om tot de opleiding te worden toegelaten, 
moet men een van volgende diploma’s 
behaald hebben:
 -  Bachelor in de Verpleegkunde,  

alle opties 
 -  Master in de Verpleegkunde

HOOG COMPLEXE EN STEEDS 
VERANDERENDE ZORGVRAAG GAAT 
GEPAARD MET DE INZET VAN HOOG 
TECHNOLOGISCH GEAVANCEERDE 
APPARATUUR EN EEN GROTE 
MULTIDISCIPLINAIRE MENSELIJKE 
INZET. OP SPOED EN INTENSIEVE 
VOLGEN DE NIEUWE 
ONTWIKKELINGEN OP MEDISCH, 
TECHNISCH EN VERPLEEGKUNDIG 
VLAK ELKAAR SNEL OP. DAAROM IS 
DEZE BIJKOMENDE OPLEIDING 
BELANGRIJK OM JE DE NODIGE 
THEORETISCHE, TECHNISCHE EN 
VAARDIGHEIDSTOOLS TE LATEN 
VERWERVEN. ZODAT JIJ HET VERSCHIL 
KAN MAKEN BIJ DE PATIËNT OP 
CRUCIALE MOMENTEN.

ERIC CHRISTIAENS 
 

Algemeen directeur – AZ Vesalius Tongeren



PROGRAMMA
De opleiding is een volwaardig programma 
van 60 studiepunten dat gespreid over 
minimum twee trajectjaren wordt 
aangeboden. Er kunnen echter altijd 
individuele trajecten worden aangevraagd, 
na overleg met en goedkeuring van de 
coördinator. Zo is de combinatie werken en 
studeren perfect mogelijk. Voortbouwend 
op de genoten basisopleiding (zie 
doelgroep en toelatingsvoorwaarden) 
voorziet de opleiding een uitgebreid 
programma dat bestaat uit 10 modules. 
Iedere module behandelt een thema en 
er wordt ook telkens een gevalstudie 
behandeld. Authentiek onderwijs, blended 
learning en vaardigheidstrainingen zijn één 
van onze sterke troeven.

De opleiding is opgebouwd volgens 
actuele onderwijsconcepten. Uitgangspunt 
daarbij zijn competenties, eindtermen en 
functieprofielen van de verpleegkundige 
spoed en intensieve zorgen.

TABEL OPLEIDINGSONDERDELEN 

EVALUATIE EN ATTESTERING
Iedere module wordt afgesloten met een 
evaluatie. Dit kan schriftelijk, mondeling of 
via een individuele of groepstaak gebeuren. 
De opleiding wordt afgesloten met een 
integratieproef en de verdediging van een 
afstudeerproject. De integratieproef en 
het afstudeerproject integreren verworven 
kennis, vaardigheden en attitudes.

OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU HR PR BZW STAGE

Module 1: Inwendige pathologie en verpleging (2014-2015)  5 46 41 5 0 0

Module 2: Cardiale pathologie en verpleging (2014-2015) 5 49 44 5 0 0

Module 3: Urgentiegeneeskunde en traumatologie (2014-2015) 5 50 45 5 0 0

Module 4: Alle leeftijden pathologie en verpleging (2015-2016) 5 42 35 7 0 0

Module 5: Humane wetenschappen (2015-2016) 4 43 41 2 0 0

ONDERSTAANDE MODULES KAN JE ELK ACADEMIEJAAR INSCHRIJVEN VIA JE INDIVIDUEEL CONTRACT

OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU HR PR SP SP

Module 6: Afstudeerproject en integratieproef   8 61 0 1 60 0

Module 7: Stage 1 IZ 1  7 51 0 12 39 124

Module 8: Stage 2 Spoed 1  7 51 0 12 39 124

Module 9: Stage 3 Spoed 2  7 51 0 12 39 124

Module 10: Stage 4 IZ 2  7 51 0 12 39 124

Totaal 60 495 206 73 216 496
 
In academiejaar 2020 - 2021 bieden we de theoretische module 1, 2 en 3 aan, mod 7, 8, 9, 10 
stage modules en mod 6 ASP en integratieproef.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

PRIJS*

Voor deze opleiding betaal je een vast
bedrag van € 490,40, plus € 23,50 per
studiepunt. Minvermogende studenten
die inschrijven voor deze banaba en van
wie de aanvraag tot vermindering wordt
goedgekeurd op basis van berekening
door de sociale dienst, betalen een vast
gedeelte van € 490,40 plus € 11,70 per 
studiepunt.

*onder voorbehoud

DATA 
De opleiding start midden september 
2020. Wekelijks wordt er één dag les 
gegeven op dinsdag of donderdag en 
enkele woensdagen. 

LOCATIE 
Hogeschool PXL
PXL-Healthcare — Campus Guffenslaan
Guffenslaan 39 — 3500 Hasselt

INSCHRIJVINGS- EN 
BETALINGSMODALITEITEN 
Inschrijven kan tijdens de inschrijvingsdagen 
op de Dienst Studentenadministratie 
van Hogeschool PXL, PXL-Congress, 
Elfde-Liniestraat 23A in Hasselt. Je 
kan voorinschrijven via de website 
www.voorinschrijvingen.pxl.be. Voor 
meer informatie kan je terecht op 
inschrijvingen@pxl.be.  

Lesmodules kunnen apart gevolgd worden, 
evenals lessen die per dagdeel kunnen 
meegevolgd worden in functie van de 
verlenging van de beroepstitel of om 
verdere expertise uit te bouwen. Voor deze 
opleiding wordt een aanvraag ingediend 
voor betaald educatief verlof. Als deze 
aanvraag goedgekeurd wordt, kunnen 
opleidingscheques aanvaard worden. 
Betalingen via KMO-portefeuille worden 
aanvaard. Voor meer informatie kan je 
terecht op het nummer 011 77 57 05.

CONTACTPERSOON 
KARINE ENGELEN
coördinator banaba
gsm 0494 16 02 53
carina.engelen@pxl.be


