
Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar www.thomasmore.be/bnb-izsz.

 Lier, Mechelen en Turnhout

Intensieve Zorgen en Spoedgevallenzorg

Campus Lier
Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier
Bart Foets
+ 32 (0)14 56 44 50
bart.foets@thomasmore.be

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen 
Cindy Heremans
+ 32 (0)15 36 91 38
cindy.heremans@thomasmore.be

@WORK 

Lier
• 200 uren spoedgevallenzorg;
• 200 uren intensieve zorgen;
• 50 uren keuzestage.

Mechelen
• Je loopt 450 uren stage waarvan 200 uren op een 

erkende spoedgevallendienst en 200 uren op een 
erkende dienst IZ. 

• 400 uren kun je binnen de eigen instelling presteren.
• 50 uren loop je buiten het ziekenhuis van tewerkstel-

ling op een erkende dienst naar keuze. 

Turnhout
Het klinisch onderwijs (stage) omvat:
• 200 uren spoedgevallenzorg;
• 200 uren intensieve zorg;
• 50 uren keuzestage.

Banaba

WERKEN 
STUDEREN

Campus Turnhout
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout 
Tom Jordens, + 32 (0)14 80 61 01
tom.jordens@thomasmore.be

2020-2021

De zorgen op een afdeling intensieve zorgen of 
een spoedgevallendienst zijn zeer specifiek en 
aan de verpleegkundigen die er werken, worden 
hoge eisen gesteld. Je ontwikkelt competenties 
om je snel in te werken op acute diensten. 

DOELGROEP

Bachelors Verpleegkunde en bachelors Vroedkunde.

UURROOSTER

• Campus Lier: 1 academiejaar (2 semesters); spreiding 
over twee jaren is mogelijk, maandelijks 1 lesweek (van 
maandagmorgen tot vrijdagmiddag).

• Campus Mechelen: 2 academiejaren; spreiding over 
meerdere jaren mogelijk; lessen op donderdag en vrijdag 
om de twee weken: instappen kan zowel in september als 
februari.  
De organisatie is specifiek afgestemd op werkstudenten.

• Campus Turnhout: 1 academiejaar; spreiding over twee of 
meerdere jaren mogelijk; vaste lesdag: maandag. 

PROFESSIONELE BONUS

• Diploma Bachelor in de Intensieve Zorgen en 
Spoedgevallenzorg.

• Met je bachelordiploma kun je de bijzondere beroepstitel 
‘Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en 
spoedgevallenzorg’ aanvragen. 

• Vlaams Opleidingsverlof (VOV).



SEMESTER 1 2

CAMPUS LIER EN CAMPUS TURNHOUT

Verpleegkundige wetenschappen* 6

Kritische zorgen – Cardio 5

Kritische zorgen – Respiratoir 4

Verpleegkundige wetenschappen – Intensieve 
zorgen

6

Verpleegkundige wetenschappen – Spoedeisende 
zorgen

6

Klinisch onderwijs 27

Bachelorproef 6

* In Turnhout is verpleegkundige wetenschappen een jaarvak.

JAAR 1 2*

CAMPUS MECHELEN

Semester 1

Pediatrie: medische en verpleegkundige  
observaties en interventies

4

Wetenschappelijk onderzoek, psychosociale,  
ethische, juridische en organisatorische aspecten

3

De cardiale patiënt op intensieve zorgen en  
spoedgevallen

4

Semester 2

Intensieve zorgen: capita selecta 4

Uitzonderlijke zorgvragen op intensieve zorgen  
en spoedgevallen

4

Spoedgevallenzorg: capita selecta 4

De thoraco-abdominale patiënt op intensieve 
zorgen en spoedgevallen

4

Jaaropleidingsonderdeel (modeltraject - inwisselbaar)

Klinisch onderwijs stage Intensieve zorgen (200 u) 12

Klinisch onderwijs keuzestage (50 u) 3

Klinisch onderwijs: stage Spoedgevallen (200 u) 12

Bachelorproef 6

* Academiejaar 2020 - 2021


