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Totaalprijs: 
758 euro
(De opleiding is erkend in het stelsel van Betaald 
Educatief Verlof)
Aparte module: 226,75 euro
Aparte lesdag: 70 euro

Locatie:
De lessen hebben plaats op de campus Turnhout 
of de campus Lier.

Duur van de opleiding:
1 academiejaar (2 semesters)

Data:
De lessen starten op 3/10/2013 en gaan telkens 
door op donderdagnamiddag van 12.40u tot 
19.15u

Contacpersoon:
Dorine.nevelsteen@thomasmore.be

Inschrijven:
www.thomasmore.be/inschrijven

Praktisch
 Professional in de 
eerstelijnsgezondheidszorg

CamPus turnhout



De eerstelijnsgezondheidszorg staat voor grote 
uitdagingen zoals de stijgende complexiteit van 
de thuiszorg, de vermaatschappelijking van de 
psychiatrische zorg en de toename van chroni-
sche en complexe zorgvragen en—behoeften.

Dit vergt een integrale zorgbenadering die beroep 
doet op specifieke theoretische kennis en vaar-
digheden van de deskundige gezondheidswerker 
in de eerstelijn.

Deze opleiding biedt een stevige basis om met de 
nodige kennis en tools in deze unieke zorgcontext 
aan de slag te gaan.

Doelgroep
De opleiding is toegankelijk voor alle gezond-
heids– en welzijnswerkers met bijzondere inte-
resse in de eerstelijnszorg. 

Dit postgraduaat is het eerste deel van drie. Aan-
sluitend worden het postgraduaat ‘Klinische ex-
pert in de eerstelijnszgezondheidszorg’ en ‘Coach 
en innovator in de eerstelijnsgezondheidszorg in-
gericht’.

Opbouw
De opleiding van 20 studiepunten bevat 5 onder-
delen
• Vier theoretische onderdelen van 3 studiepunten. 

Ieder onderdeel bestaat uit 5 lesdagen van 
6 contacturen, waarin interactieve lessen, 
casusbesprekingen en projectwerking elkaar 
afwisselen.

• Daarnaast is er een module die bestaat uit 130 
uur stage ( 8 studiepunten).

Inhoud
1. De eerste lijn vandaag en morgen:

begrippenkader, eerste lijn: groei, evoluties, 
organisatie, aan de slag in de eerste lijn

2. De eigenheid van de eerstelijnszorg:
eigenheid thuiszorg, totaalzorg en continuïteit 
in de eerste lijn

3. Samenwerking binnen de eerstelijnszorg:
samenwerken met patiënt en mantelzorger, 
aanbod eerste lijn, samenwerken eerste lijn

4. Juridische en ethische aspecten in de 
eerstelijnszorg: 
juridische en ethische aspecten, dementie

5. Stage in de eerste lijn

Elk onderdeel kan ook apart gevolgd worden, 
uitgezonderd stage module.
Ook kunnen eveneens lesdagen apart gevolgd 
worden.

Doel van het de  opleiding


