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 Lier

PROGRAMMA SEMESTER 1 2

MODULES PER SEMESTER SP

1 Seksuele anatomie en fysiologie 3

2 Seksuele hygiëne en levensloop 3

3 Fertiliteit, zwangerschap en postnatale context 
van seksualiteit

3

4 Seksuele dysfuncties 3

5 Handicap, ouderenzorg en seksualiteit 3

6 Ziekte en seksualiteit 3

7 Geestelijke gezondheid en seksualiteit 3

JAARMODULE

8 Integratiemodule 7

TOTAAL 28

WERKEN 
STUDEREN

2020 - 2021

Seksualiteit in de context van ziekte en beperking is 
een thema dat maar zelden aandacht krijgt. Toch is 
het voor de betrokken patiënten én hun omgeving 
wel degelijk een concrete dagelijkse bekommernis. 
Ook de zorg voor vruchtbaarheid bij man en vrouw 
is een belangrijke tendens in de gezondheidszorg. 
Dit postgraduaat biedt specifieke expertise 
inzake seksuele gezondheid en ondersteunt zo de 
zorgprofessional binnen het eigen werkveld.

DOELGROEP

Verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesisten, ergotherapeuten 
en orthopedagogen met een verzorgend takenpakket binnen 
een orthopedagogische voorziening

UURROOSTER

• November ‘20 - juni ‘21 
• 7 lesmodules, verspreid over 18 lesdagen
• Vaste lesdag: donderdag, telkens 12.30 - 20 uur
• We voorzien digitaal lesmateriaal om, waar mogelijk, afwezig-

heid op te vangen en het leerproces te continueren 
• Schriftelijke evaluatie na elke module, en het indienen van een  

paper met mondelinge toelichting in examenperiode juni ‘21

PROFESSIONELE BONUS

• Getuigschrift Postgraduaat Seksuele Gezondheidszorg bij 
succesvolle afronding van het volledige postgraduaat.

• HBO5-verpleegkundigen die de opleiding volgen, krijgen een 
certificaat.

• Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
• Je kunt modules ook afzonderlijk volgen als vormings-

dagen of minoren.

WERKPLEKLEREN

• Geen afzonderlijke stage
• We veronderstellen wel dat je de mogelijkheid hebt 

om binnen een professionele context rond het thema 
seksuele gezondheidszorg te werken, om zo kennis en 
vaardigheden te oefenen. 

• Heb je die context niet, dan is vrijwillige samenwer-
king met een professional wenselijk.


