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Lijst van gebruikte afkortingen en symbolen 
 

AC: academiejaar 

Banaba: bachelor na bacheloropleiding 

OPO: opleidingsonderdeel 

SP: studiepunten 

SBU: studiebelastingsuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Banaba- Wat? 

De bachelor-na-bachelor of afgekort ‘banaba’ was vroeger de 

‘voortgezette opleiding’. Via een banaba kan je je verdiepen in een 

specifiek domein van vepleegkunde en je verworven competenties 

verruimen. Je kan een banaba volgen wanneer je reeds een diploma 

van een bacheloropleiding in de verpleegkunde of vroedkunde hebt 

behaald. Na het volgen van een banabaopleiding behaal je een 

bijkomend bachelordiploma.  

Binnen onze hogeschool hebben we vele jaren ervaring met het 

inrichten van diverse banaba’s: 

Bachelor in de geestelijke gezondheidszorg 

Bachelor in de geriatrische gezondheidszorg 

Bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg 

Bachelor in de operatieverpleegkunde 

Bachelor in de Pediatrie en Neonatologie 

Bachelor in de sociale gezondheidszorg 

We organiseren deze opleidingen volgens de actuele en reële noden 

en behoeften van het werkveld. Dankzij een netwerk van 

contactpunten in het werkveld en het aantrekken van gastsprekers, 

blijft de inhoud van elke opleiding steeds een weerspiegeling van de 

praktijk van vandaag met perspectief op de zorg van morgen. 

 

Situering 

De verpleegkundige zorg voor zieke kinderen en pasgeborenen vraagt 

een degelijke opleiding. Dit heeft vooral te maken met het kind dat in 

ontwikkeling is van pasgeborene naar adolescent. Op deze weg zal het 

kind verschillende ontwikkelingsfasen doorkruizen waarbij naast 

lichamelijke groei ook de geestelijke groei een gepaste aanpak vraagt. 

Kinderverpleegkundigen zijn in staat de begeleiding en de zorg af te 

stemmen op de belevingswereld en de mogelijkheden van het kind. 

Zij bieden het kind veiligheid, geborgenheid en een pedagogisch kader 

tijdens de opname. Een kinderverpleegkundige heeft ook bijzondere 

aandacht voor de begeleiding van de ouders, broertjes en zusjes en 

betrekt hen waar mogelijk bij de zorg voor hun kind, broer of zus. 
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Binnen de opleiding pediatrische gezondheidszorg wordt de focus 

gelegd op vier vakinhoudelijke domeinen: 

• Neonatologie 

• Intensieve zorgen pediatrie 

• Zorg voor kinderen met een chronische ziekte of beperking  

• Kinder- en jeugdpsychiatrie 

In elk van deze domeinen tracht de opleiding een antwoord te bieden 

op de vele vragen vanuit medische, verpleegkundige, psychosociale 

en pedagogische invalshoek om tot een betere en meer deskundige 

zorgverlening en begeleiding van kind, ouders, broers en zussen te 

komen. Daarnaast is er steeds aandacht voor de interprofessionele 

samenwerking. 

De vakinhoudelijke domeinen worden aangevuld met algemene 

wetenschappelijke inhouden, klinisch onderwijs, coaching principes en 

projectmatig werken. De opleiding bereidt de student theoretisch en 

praktisch voor om, als beginnend professional, in een gespecialiseerde 

werkomgeving te functioneren. 

 

Opleidingsdoelen 

Met het MB van 16.02 2012 werd de bijzondere beroepstitel (BBT) 

verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie van 

kracht. Het MB specificeert ook de opleidingsvereisten voor de 

gespecialiseerde verpleegkundige opleiding pediatrie en neonatologie 

(tot vorig jaar pediatrische gezondheidszorg genoemd).  

De opleiding bedraagt 60 studiepunten (SP) (450u theorie en 450u 

praktijk).  

Met de gespecialiseerde opleiding wensen we verpleegkundigen op te 

leiden die gespecialiseerd zijn in het pediatrisch en neonataal 

zorgdomein en die de rol van expert, coach en innovator kunnen 

opnemen in het beroepsveld (zowel in intra- extra- als transmurale 

zorgsettings) 



 

Voltijds, deeltijds of creditcontract 

Een voltijdse opleiding volg je in één jaar en bestaat uit 60 

studiepunten (SP). Elke opleiding omvat een studiebelasting (SBU) 

van ongeveer 1500 u waarvan ± 900 contacturen. De ene helft 

bestaat uit een theoretisch luik en de andere helft uit een klinisch luik 

(o.a. stage). De opleiding wordt traditioneel afgesloten met het 

schrijven van een bachelorproef (zie verder). 

Wie deze opleiding wil combineren met een baan kan de opleiding 

ook deeltijds volgen over twee of meerdere jaren. In een gesprek 

met de opleidingsverantwoordelijke (Ilse Van Gorp) zal een traject 

opgesteld worden dat het mogelijk maakt je job te combineren met 

studeren. Indien je al werkt op een pediatrische of neonatologie 

afdeling, kan je, onder bepaalde voorwaarden, een deel van je stage 

lopen op je eigen afdeling. (zie bijlage III voor voorwaarden) 

Wanneer je wilt specialiseren in één bepaald domein kan je ook kiezen 

om afzonderlijke opleidingsonderdelen (OPO’s) te volgen via 

permanente vorming of via een creditcontract. Je kan zelf je eigen 

programma samenstellen en je ontvangt een creditbewijs wanneer je 

het examen met vrucht aflegde of een attest van bijscholing.  

 

Voltijds programma (60 SP) 

• 27 SP theorie + 27 SP klinisch onderwijs 

• 6 SP Bachelorproef 

 

Deeltijds programma (60 SP) 

Modeltraject over 2 jaren: 

• academiejaar 1: 27 SP (theorie)  

• academiejaar 2: 33 SP (klinisch onderwijs + bachelorproef) 
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Programma 

Via overleg tussen onderwijs, werkveld en academici binnen het 

vakdomein trachten we te garanderen dat het opleidingsprogramma 

aansluit bij de eisen die door vakgenoten en het relevante 

beroepsveld gesteld worden en dat ze in overeenstemming zijn met 

de wetgeving ter zake. 

Het programma bestaat uit volgende vakinhoudelijke 

opleidingsonderdelen, verdeeld over 2 semesters. 

 

 

 

 

 



 

Inhoud opleidingsspecifieke opleidingsonderdelen 

Opleidingsonderdeel: Neonatologie 5 SP (semester 1) 

Medische aspecten in de neonatologie  

• Prematuriteit en gevolgen 

• Dysmaturiteit en gevolgen  

• Perinatale asfyxie 

• Algemene neurologische 

problemen 

• Nierpathologie 

• Metabole problemen 

• Ademhalingsproblemen en 

respiratoire ondersteuning 

• Infecties 

• Thermoregulatie 

• Persisterende pulmonale 

hypertensie 

• farmacologie 

• Genetica 

Verpleegkundige aspecten en 

psychosociale begeleiding van ouders. 

• Opvang en reanimatie van de 

pasgeborene 

• Verpleegkundige aspecten en 

totaalzorg van de neonaat met 

intensieve zorgen 

• Ontwikkelingsgerichte zorg en 

NIDCAP 

• Follow-up van de preterme- en 

risico neonaat 

• Transfer van NIC naar 

revalidatiecentrum 

• Ouderbegeleiding en sociale 

voorzieningen 

• Stervensbegeleiding 

• Ethische aspecten in de context 

van de zorgverlening 
 

Opleidingsonderdeel: Intensieve zorgen pediatrie 6 SP (semester 2) 

Medische en verpleegkundige aspecten in de intensieve zorgen verlening van het 

kritisch zieke kind. Psychosociale begeleiding van ouder en kind. 

• Medische en verpleegkundige aspecten bij de intensieve zorgverlening van 

kinderen 

• PBLS en PALS 

• Beademingsmodaliteiten bij kinderen en verpleegkundige zorg van het 

beademde kind 

• Shock, infecties en sepsis 

• Vocht-en elektrolyten huishouding, infuustechnieken en IO-vochttoediening 

• Kindercardiologie, medische en verpleegkundige aspecten 

• Traumatologie bij kinderen 

• Intoxicaties, coma, epilepsie en status epilepticus 

• Craniocerebrale trauma’s en neurochirurgie bij kinderen 

• Pediatrische anesthesie, pre-en postoperatieve zorgen 

• Pijn observatie, pijnmeting en -reductie bij kinderen 

• Transplantatiebeleid bij kinderen 

• Begeleiding van het kind en de ouders tijdens het verblijf op een PICU 

• Studiebezoek aan een PICU en een brandwondencentrum 
 

Opleidingsonderdeel: Interdisciplinaire zorg voor het chronisch zieke kind 5 

SP (semester 1) 

• Medische en verpleegkundige aspecten in de chronische zorgverlening van het 

langdurig zieke kind; 

• Psychosociale en interdisciplinaire begeleiding van ouder en kind; 

• Psychologische verwerking door ouders van een chronisch ziek kind of kind 

met een beperking 

• Kinderen met visusstoornissen 

• Auditieve problemen bij kinderen 

• Ademhalings-en neurologische revalidatie 

• Allergie bij kinderen 
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• Spierziekten bij kinderen 

• Kinderoncologie 

• Diabetes bij kinderen 

• Obesitas bij kinderen 

• Nefrologie en transplantatie 

• Regelgeving tegemoetkomingen voor chronisch zieke kinderen 

• Onderwijsmogelijkheden voor chronische zieke kinderen en kinderen met een 

beperking 
 

Opleidingsonderdeel Psychosociale en geestelijke gezondheidszorg van het 

kind 5 SP (semester 2) 

Medische aspecten in de psychosociale en 
geestelijke gezondheidszorg voor het kind  
 

• Introductie in de psychosociale en 
geestelijke gezondheidszorg bij 
kinderen  

• Inleiding in systeemdenken en 
psychodynamisch denken  

• Toepassing van de normale 
ontwikkelingspsychologie  

• Onveilige hechting en 
afstemmingsmoeilijkheden tussen 
ouders en kinderen vanuit 
psychopathologisch perspectief  

• Ontwikkelingsstoornissen : ADHD en 
autisme  

• Gedragstoornissen bij kinderen en 
jongeren  

• Angst- en stemmingsstoornissen  

• Post-traumatische stressstoornis, 
mishandeling en somatoforme 
stoornissen  

• Eetstoornissen en middelengebruik  
 

Verpleegkundige aspecten in de psychosociale 
en geestelijke gezondheidszorg voor het kind 
  

• Basisattitude van verpleegkundigen 
vanuit orthopedagogisch en 
therapeutisch kader  

• Impact van acute of chronische 
problemen op het gezinsfunctioneren  

• Guidelines voor het omgaan met ouders 
binnen een pediatrische setting  

• Hechtingsmoeilijkheden bij het 
gehospitaliseerde kind: herkennen en 
hanteren van hechtingsproblemen  

• Crisisontwikkelingsmodel  

• Agressiehantering  

• Omgaan met depressie en suïcide bij 
kinderen - automutilatie  

• Outreaching  

• Problematische opvoedingssituaties  

 

Opleidingsonderdeel: Verpleegkundige wetenschappen 6 SP (semester1) 

 

• Projectmanagement 

• Ethiek 
 

 

• Management 

• Wetenschappelijk Onderzoek 

Opleidingsonderdeel: Bachelorproef 6 SP 

Opleidingsonderdeel: Klinisch onderwijs 27 SP 

Stage: 450 uren 

 

Het theoretisch onderwijs 

De opleiding is uitgewerkt in vijf vakinhoudelijke theorie-

opleidingsonderdelen (OPO’s). In het eerste semester komen de OPO’s 



 

‘Neonatologie’ en ‘Interdisciplinaire zorg voor het chronisch zieke kind’ 

aan bod en start het jaar OPO ‘Verpleegkundige wetenschappen’. Het 

tweede semester telt 2 nieuwe OPO’s,  ‘Intensieve zorgen pediatrie’ 

en ‘Psychosociale en geestelijke gezondheidszorg van het kind’ en het 

jaar OPO‘ Verpleegkundige wetenschappen’ wordt verder afgewerkt. 

De lessen vinden plaats op verschillende plaatsen: campus Turnhout, 

campus Lier en in instellingen zoals het Universitair Ziekenhuis 

Antwerpen en ZNA. 

Naast de 5 bovenstaande opleidingsonderdelen wordt ook de 

bachelorproef gedeeltelijk aangeboden als theoretisch onderwijs. Meer 

info hierover vind je echter in punt 5.3 – De Bachelorproef 

… expect more 

 

Het klinisch onderwijs 

Dit deel omvat  450 uren stage.  

Je loopt stage op erkende gespecialiseerde afdelingen voor zieke 

kinderen en neonaten.  

   

Voor voltijdse studenen zal de Opleidingsverantwoordelijke (Ilse 

Van Gorp) op basis van gegevens die je in een 

stagevoorkeurdocument bij aanvang van het academiejaar hebt 

ingevuld, een stagetraject opmaken. Dit traject omvat +/- 16 weken 

stage met een gemiddelde van 28 uur stage per week. Hierdoor is het 

mogelijk de stage te combineren met de geplande lesdagen in een 

voltijds studieregime. 

Indien je de opleiding combineert met een job op een pediatrische 

afdeling, kan je een deel van je stage op je eigen werkterrein 
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volbrengen. De opleidingsverantwoordelijke zal in een gesprek je 

mogelijkheden bespreken. 

Bij het opstellen van het stagetraject wordt ook rekening gehouden 

met de criteria voor stage uit het advies tot ontwerp voor de 

bijzondere beroepstitel. Zo zal elke student stage lopen in drie 

verschillende domeinen van de kinderverpleegkunde: 

- neonatologie met inbegrip van de intensieve neonatale 

zorg; 

- algemene en gespecialiseerde medische chirurgische 

eenheden voor kinderen met inbegrip van intensieve zorg 

en spoedgevallenzorg; 

- pediatrische basisgezondheidszorg of extramurale 

pediatrische zorg of kinder- en jeugdpsychiatrie. 

De mogelijkheid bestaat om de stage te volbrengen in het 

buitenland. Neem hiervoor tijdig contact op met de 

opleidingsverantwoordelijke om de mogelijkheden te bespreken en 

ruim op voorhand voorbereidingen te kunnen treffen. 

Binnen het stage-onderdeel werken we samen met afdelingen in de 

regio. Daarnaast kunnen stageplaatsen ook door studenten 

worden aangereikt, na overleg en in samenspraak met de 

opleidingsverantwoordelijke. Een geschikte stageplaats biedt 

voldoende leermomenten om je daadwerkelijk te verdiepen en te 

specialiseren. 

Stage en werkterrein 

Neonatologie: 

• N*eenheid 

• Neonatale Intensive Care (NIC) 

• Slaaplabo wiegendood 

 

Algemene en gespecialiseerde medische chirurgische 

eenheden voor kinderen  

• Pediatrie-afdelingen in regionale of universitaire 

ziekenhuizen 

• Kinderoncologie 

• Pediatric Intensive Care Units (PICU) 

• Spoedgevallenafdeling voor kinderen   



 

Pediatrische basisgezondheidszorg  

• Kind en Gezin 

• Consultatie pediatrie 

Extramurale pediatrische zorg  

• Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren 

• Medische dienst MPI 

Kinder- en jeugdpsychiatrie 

 

De bachelorproef 

De bachelorproef is een weerslag van het omzetten van kennis en 

inzichten in concrete vaardigheden en specifieke beroepseigen 

houdingen. Dit moet dan ook blijken uit het gekozen thema en de 

uitwerking ervan. Een banaba staat voor verdieping, verbreding en 

specialisatie en dat vertaalt zich uiteraard ook ook in dit 

groepseindwerk.  

Het thema wordt steeds vooraf besproken met de OPO-

verantwoordelijke (Ine Van Den Eynde), maar is hoe dan ook banaba-

gerelateerd. Idealiter wordt een probleem uit de praktijk als basis 

genomen. Dit probleem zal worden geanalyseerd, benaderd via 

evidentie en wetenschappelijk onderzoek om van hieruit een 

praktijkoplossing aan te bieden. 

De doorlooptijd van het onderdeel beslaat een volledig academiejaar. 

Op het einde worden de bevindingen gepresenteerd voor een jury. 

 

Infopunt 

Tijdens de opendeurdag, infodagen en op individuele afspraak wordt 

de opleiding voorgesteld en is er aansluitend de mogelijkheid een 

aangepast programma en een stagetraject te bespreken. Het is ten 

zeerste aan te raden om tijdig contact op te nemen om zo ook een 

gewenst stagetraject te kunnen vastleggen. Voor de juiste data, zie 

website Thomas More. 
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• Voor de juiste infodagen, zie website Thomas More: 

www.thomasmore.be. 

• Meer info over banaba Pediatrie en Neonatologie:  

http://www.thomasmore.be/verpleegkunde/na-je-opleiding 

 

Opleidingsverantwoordelijke Turnhout: 

Ilse.vangorp@thomasmore.be 
Tel: 014 80 61 01 (campus Turnhout) 

Ankerpunt op campus Lier: 

katrin.dewinter@thomasmore.be 
Tel: 014 56 44 54 (campus Lier) 

Lesmateriaal 

Toledo: power point presentaties 

De opleiding werkt met zowel verplichte alsook aanbevolen 

literatuur.  

 

Ervaring delen? 

Maak kennis met studenten die op dit ogenblik de opleiding volgen 

en deel mee in hun ervaringen: 

Voltijdse studenten: 

Sandra Kraayvanger: r0630420@student.thomasmore.be 

Julie Verhoeven:  r0613828@student.thomasmore.be 

Chelsea Vromans: r0613220@student.thomasmore.be 

Werkstudenten:  

Simons Nienke:  r0449781@student.thomasmore.be 

Sharon Van Hasselt: r0474558@student.thomasmore.be 

Elke Fransen:  r0453179@student.thomasmore.be 

http://www.thomasmore.be/
http://www.thomasmore.be/verpleegkunde/na-je-opleiding
mailto:r0630420@student.thomasmore.be
mailto:r0613828@student.thomasmore.be
mailto:r0613220@student.thomasmore.be
mailto:r0449781@student.thomasmore.be
mailto:r0474558@student.thomasmore.be
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