PRAKTISCHE INFORMATIE

INTERDISCIPLINAIR

POSTGRADUAAT
DESKUNDIGE NAH
(NIET-AANGEBOREN
HERSENLETSEL)
PXL-HEALTHCARE
DOELSTELLINGEN
De globale doelstelling van deze opleiding is de
zorgverlener meer gespecialiseerde (verbredende en
verdiepende) evidence-based kennis, vaardigheden en
attitudes te laten verwerven in diverse aspecten van de
zorg en begeleiding voor personen met NAH. Dit moet
de zorgverlener in staat stellen een persoon met NAH
kwaliteitsvol te begeleiden in de verschillende fases van
het zorgtraject vanuit een holistische visie. Deze visie
vertrekt vanuit de noden van de persoon met NAH en
zijn omgeving en is gericht op maximale participatie in
de maatschappij met nadruk op een interdisciplinaire
benadering.

Prijs
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 900 voor het postgraduaat.
Data
De opleiding bestaat uit 17 lesdagen verspreid over de
periode oktober 2015 - juni 2016. De eerste lesdag is op
donderdag 1 oktober 2015. De volgende lesdagen worden
via de website bekend gemaakt. Na definitieve inschrijving
ontvang je alle nodige info via de coördinator.
Locatie
Hogeschool PXL
Campus Guffenslaan
Guffenslaan 39
3500 Hasselt
Inschrijvings- en betalingsmodaliteiten
Inschrijven kan tijdens de inschrijvingsdagen tot 18
september 2015 op de Dienst Studentenadministratie
van Hogeschool PXL, PXL-Congress, Elfde-Liniestraat
23A in Hasselt. Je kan voorinschrijven via de website
http://voorinschrijvingen.pxl.be. Je inschrijving is pas
definitief als we het volledige inschrijvingsgeld hebben
ontvangen. Voor meer informatie kan je terecht op
inschrijvingen@pxl.be.

Dit postgraduaat wordt georganiseerd in samenwerking
met UCLL.

Voor deze opleiding wordt een aanvraag ingediend voor
betaald educatief verlof. Betalingen via KMO-portefeuille
worden aanvaard. Voor meer informatie kan je terecht op
het telefoonnummer 011 77 57 05.

Dit postgraduaat wordt georganiseerd in kader van het
ERNAH project.

Bijkomende inlichtingen
Meer informatie vind je op de website www.pxl.be.
Contactpersonen
Els Knippenberg
tel. 011 77 52 25
e-mail: els.knippenberg@pxl.be

Informatie- en inschrijvingsdagen vervolgopleidingen
2015 Hogeschool PXL, PXL-Congress, Campus Elfde
Linie (Elfde-Liniestraat 23A, Hasselt) op dinsdag
30 juni van 15 uur tot 20 uur en zaterdag
12 september van 10 uur tot 14 uur. www.pxl.be

Annemie Spooren
tel. 011 77 52 27
e-mail: annemie.spooren@pxl.be
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We merken dat het aantal mensen met een
hersenletsel de laatste jaren flink gestegen
is. Het creëren van gespecialiseerde opvang,
begeleiding en ondersteuning van deze
doelgroep is dan ook absoluut noodzakelijk.
Dankzij het postgraduaat NAH word je een
expert-NAH-begeleider die met kennis
van zaken en de nodige vaardigheden
en deskundigheid kan instaan voor een
professioneel antwoord op de zorgvraag van
de NAH-cliënt en zijn omgeving.

Annemie Lambrichts
Kwaliteitscoördinator
Mané vzw, Maasmechelen

DOELGROEP EN
TOELATINGSVOORWAARDEN
Het postgraduaat is gericht op personen met een
bachelor of master in de gezondheids-, sociale of
menswetenschappen (verpleegkunde, ergotherapie,
kinesitherapie, sociaal-agogisch werk, orthopedagogie,
psychologie, logopedie en geneeskunde).
Deelnemers moeten kunnen aantonen dat ze
basiscompetenties omtrent NAH verworven hebben
(via werkervaring, stages of voorgaande opleiding) en/
of bereid zijn via zelfstudie de basiscompetenties te
verwerven.

PROGRAMMA
De opleiding bestaat uit 17 lesdagen van gemiddeld 6
uur, verspreid over 5 modules telkens op een donderdag
(gemiddeld twee per maand). De lesdagen worden via
de website bekend gemaakt. Na definitieve inschrijving
ontvang je alle nodige info via de coördinator. Het
postgraduaat heeft een waarde van 20 studiepunten.
Deelnemers aan het postgraduaat dienen de volledige
opleiding te volgen.

INHOUD VAN DE MODULES:
1. Interdisciplinaire zorg:
In deze module wordt het zorglandschap binnen NAH
toegelicht, alsook de holistische visie binnen gezondheidszorg
en de ICF (International Classification of Functioning, Disability
and Health). Verder wordt er aandacht besteed aan evidence
based handelen en transdisciplinaire samenwerking.
2. Het functioneren van de NAH patiënt:

observatie en diagnose:

Het programma is interprofessioneel opgesteld waarbij de
beoogde competenties werden afgeleid uit onderzoek naar
competentieprofielen voor verschillende zorgverleners voor
NAH. De belangrijkste onderwijsvormen zijn: hoorcollege,
onderwijsgroep/werkcollege en practicum. Aan iedere
module is een opdracht gekoppeld die verzameld wordt in
een portfolio.

TABEL OPLEIDINGSONDERDELEN
OPLEIDINGSONDERDEEL

SP

CU

HC

OG

practicum

Interdisciplinaire zorg

4

20

4

8

8

Het functioneren van
de NAH patiënt:
observatie en diagnose

4

20

4

8

8

Het functioneren van
de NAH patiënt:
interventie

4

20

4

8

8

Specifieke topics

5

25

5

10

10

34

49

Integratie

3

20

5

TOTAAL

20

105

22

15

Afkortingen
SP: studiepunten: 1 studiepunt komt overeen
met 25 à 30 uren studietijd
CU: totaal aantal contacturen
HC: hoorcollege
OG: onderwijsgroep
PR: practicum

In deze module diep je uit hoe de verschillende aspecten
ten gevolge van een letsel een rol spelen in het functioneren
en het gedrag van een persoon met NAH. De interactie
tussen letsel, persoon en omgeving wordt hierin toegelicht
met aandacht voor lichamelijk-cognitief functioneren,
communicatief functioneren, psychisch-emotioneel en
sociaal functioneren (sociaal economisch & sociaal familiaal).
3. Het functioneren van de NAH patiënt:

interventie/behandeling:

In deze module verdiept de cursist zich in behandelmethodes
en tips & tricks vanuit verschillende disciplines die een
antwoord bieden op diverse problemen en gedragingen t.g.v.
sensomotorisch, cognitief, psychosociaal, emotioneel en
communicatief disfunctioneren.
4. Specifieke topics:
In deze module belichten we topics zoals arbeidsreintegratie en specifieke wetgeving, ethische aspecten (o.a.
levenseinde, seksualiteit …), technologieën, hulpmiddelen en
compensatiestrategieën ter bevordering van participatie, levenslang
wonen en psycho-educatie. Deze topics worden aangeboden
onder de vorm van avondseminaries.
5. Integratie:
Op basis van de verschillende modules werkt elke deelnemer
een casus uit waarbij de inhoud van de modules wordt
geïntegreerd met aandacht voor interdisciplinaire werking en
evidence-based handelen.

EVALUATIE EN ATTESTERING
Je behaalt het getuigschrift na slagen
voor een mondelinge integratieproef. De
verdiepende opdrachten die in de opleiding
zijn vervat, worden gebruikt als basis voor de
evaluatie. Voor het behalen van het getuigschrift
is een aanwezigheid vereist van 80%.

