
PROFESSIONELE BONUS

• Getuigschrift postgraduaat Diabeteseducator.
• De opleiding is conform de richtlijnen van het RIZIV. 
• Met het getuigschrift Diabeteseducator kan 

je een specifiek registratienummer aanvragen. 
Verpleegkundigen kunnen de erkenning aanvragen 
van de bijzondere beroepsbekwaamheid van 
‘Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid 
in de diabetologie.’

• HBO5-verpleegkundigen krijgen een certificaat.
• Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

@WORK

Het klinisch onderwijs omvat 40 uren stage: 32 uren in 
de tweede lijn, 4 uren in de eerste lijn, 4 uren bijwonen 
van patiëntgerichte initiatieven.

Het aantal mensen met diabetes mellitus 
neemt almaar toe, onder meer door de 
veroudering van de bevolking, de Westerse 
levensstijl en de toename van obesitas. Heel 
wat zorgverleners, zowel intra- als extramuraal, 
worden geconfronteerd met deze problematiek. 
De oprichting van de zorgtrajecten voor type 2 
diabetespatiënten in eerste lijn bracht heel wat 
veranderingen met zich mee in de diabeteszorg. 
De diabetesverpleegkundige heeft nu een grote 
verantwoordelijkheid in de thuiszorg.

Het postgraduaat Diabeteseducator besteedt aandacht
aan de verschillende rollen van een diabeteseducator:
expert, educator, consulent, innovator en ondernemer.
Naast het uitdiepen van de theoretische kennis, komen
praktische aspecten van diabeteszorg en de multidisciplinaire 
interacties aan bod. Na de opleiding kun je met
de nieuwste wetenschappelijke inzichten kwalitatieve
diabeteszorg verlenen in de eerste- en 
tweedelijnsgezondheidszorg.

DOELGROEP

Bachelors Verpleegkunde en Vroedkunde, kinesitherapeuten, 
diëtisten en podologen; HBO5-verpleegkundigen kunnen zich 
inschrijven via permanente vorming. 

UURROOSTER

• Oktober-maart; 
• 150 lesuren (23 lesdagen) 
• vast lesdag: laatste vrijdag september-april
• schriftelijk examen: einde mei-begin juni.

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar www.thomasmore.be/pg-de.

Contact
Kristien Lippens
+ 32  (0)14 56 44 50
kristien.lippens@thomasmore.be

Campus Lier
Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier

 fb.com/wearelier
 thomasmore.be/lier

 Lier

Diabeteseducator

Organisatie i.s.m. Artesis Plantijn Hogeschool 
Antwerpen. De lessen gaan afwisselend door op 
Campus Lier en op Artesis Plantijn.

PROGRAMMA 
THEORETISCHE OPLEIDINGSONDERDELEN
Verpleegkunde en psychosociale wetenschappen 4
Biomedische wetenschappen 4
Innovatie en organisatie van de diabeteszorg
m.i.v. paper

4

Casuïstiek (+ practicum) 4
KLINISCH ONDERWIJS
40 uren stage + portfolio 4

Postgraduaat

2020 - 2021


