ACADEMIEJAAR 2017-2018

PRAKTISCH

LOCATIE

Permanente Vorming
Inschrijven
Inschrijven kan online via gpv.odisee.be
Kostprijs: 125 euro, inclusief digitaal cursusmateriaal en
broodjeslunch. Omdat we zeer praktijkgericht werken is
het aantal inschrijvingen beperkt tot 15.
Je bent pas ingeschreven na betaling op
rekeningnummer BE77 7865-8501-2842 (Odisee-GPV)
met vermelding van je naam en de code 78506.

Meer informatie
Wens je meer informatie? Neem dan gerust contact op
met:
Ann Jaques
Coördinator permanente vormingen gezondheidszorg
02-210 13 48
ann.jaques@odisee.be

Campus Terranova
Blekerijstraat 23-29
1000 Brussel
Je vindt een wegbeschrijving naar de campus op
www.odisee.be.

gpv.odisee.be

V.U.: Heleen Vandromme, Warmoesberg 26, 1000 Brussel © 2017

Een overzicht van ons volledig vormingsaanbod vind je
terug op gpv.odisee.be en dvo.odisee.be.

STUDIEDAG

Echografie voor
vroedvrouwen
gpv.odisee.be

Datum
STUDIEDAG

Echografie voor
vroedvrouwen
Ben je werkzaam als vroedvrouw en wil je meer leren
over echografie? Dan is deze studiedag iets voor jou!
Zowel toestelkennis, juridisch advies als een
praktijkoefening komen aan bod.

Programma
In het eerste dagdeel staan we stil bij theoretische
randvoorwaarden en juridische aspecten bij het nemen
van een echografie. Hierna ga je zelf praktisch aan de
slag.
09u00: Welkomstwoord

11u00: Beeldherkenning klein bekken

Als vroedvrouw hoort echografieën nemen bij je
takenpakket. Wil jij je kennis hierover bijschaven? Dat kan!
Tijdens deze studiedag gaan we dieper in op zowel
toestelkennis als juridisch advies. De theoretische kennis
kan je meteen toepassen in een aantal praktijkoefeningen.

Doelgroep
Deze studiedag richt zich tot vroedvrouwen die zich willen
bijscholen in echografie.

11u30: Juridisch advies
12u30: Pauze
13u30: Demonstratie echografie bij termijnzwangeren op
12, 20 en 32 weken
15u15: Workshop: zelf inoefenen van de praktijk
16u30: Einde

Attest van deelname en
accreditatie
Na afloop van de studiedag en na betaling wordt het
attest van deelname per post opgestuurd. De volledige
studiedag geeft recht op een attest van 6,5u.
Erkenning in het kader van 'vorming voor vroedvrouwen’
wordt aangevraagd bij de Federale Raad voor
Vroedvrouwen. Het effectief aantal erkende uren en het
erkenningsnummer worden later meegedeeld.

Situering

09u05: Toepassing basisfysica
10u15: Toestelkennis

Donderdag 7 september 2017 van 9u tot 16u30, onthaal
vanaf 8u30.

Docenten
Zowel docenten van Hogeschool Odisee als experten uit
het werkveld (vroedkunde en medische beeldvorming)
werken mee aan deze studiedag.

Deelnemers aan het woord
"Het was super om te mogen oefenen op
zwangere vrouwen. De groepsgrootte was
prima, niet te veel deelnemers, waardoor er
genoeg mogelijkheid was tot individuele
begeleiding. "
"Duidelijke uitleg over werking toestel. Vooral
het stukje over wetgeving vond ik interessant,
hierover heb ik veel bijgeleerd. "
"Goed evenwicht tussen theorie en praktijk.
Aangename en leerrijke dag! "

