
Verpleegkundige in  
de huisartsenpraktijk 
VIHP
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Postgraduaat

Voor bachelors  
in de verpleegkunde  

die een carrière in een 
huisartsenpraktijk 

ambiëren 

Opleidingscoördinator  

Lucky Botteldooren  
Campus Drie Eiken  
Universiteitsplein 1 
2610 Wilrijk 
VIHP@uantwerpen.be

www.uantwerpen.be/VIHP

Om een goede organisatie te garanderen 
zijn de inschrijvingen beperkt. 
Indien u wenst deel te nemen aan de 
opleiding vul dan eerst het aanmeldings-
formulier in op de website.
De opleidingscoördinator zal contact  
opnemen voor een gesprek.  
De inschrijving is definitief na betaling  
van het inschrijvingsgeld.





In het  kort

De VIHP
� verhoogt de efficiëntie en kwaliteit van een   
 huisartsenpraktijk

� werkt in nauw overleg met en onder supervisie van  
 de huisarts

� is gericht op geprotocolleerde chronische    
 en acute zorg

� kan effectief samenwerken binnen    
 interprofessionele en transmurale zorg

Toelatingsvoorwaarden
Een bachelorsdiploma verpleegkunde.  Andere 
bachelors of gelijkgestelden binnen de zorgsector 
kunnen zich inschrijven voor diverse opleidings-
momenten als permanente vorming

Kwaliteitszorg 
De opleiding  wordt geëvalueerd door de kwaliteitscel 
van de faculteit geneeskunde en gezondheids-
wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. 

Praktisch 

Het aantal huisartsen neemt af en huisartsen richten 
hun werk anders in. 

Er is een snelle toename van het aantal ouderen met 
co-morbiditeit en steeds meer vraag om preventieve 
taken in de eerstelijn te coördineren.  
Het belang van meer kwalitatieve zorg met proto-
collaire aanpak bij veelvoorkomende chronische 
aandoeningen zoals cardiovasculair risico, diabetes  
en COPD neemt toe. 

Deze vorming leidt verpleegkundigen op voor de 
specifieke context van de huisartsenpraktijk. Hierin 
ondersteunt de VIHP autonoom huisartsen bij 
het behandelen, begeleiden en verzorgen van de 
patiënten in de eerstelijn. De opleiding speelt pro-
actief in op het veranderd zorglandschap. 

Opleidingsprogramma

De opleiding omvat 31 studiepunten waarvan 
240 uur stage in een huisartsenpraktijk.  
De lessen gaan door op Campus Drie Eiken 
op donderdagen van 16.30 - 21.00 uur.  

Opleidingsonderdeel  SP  CU

Praktijkorganisatie    4 12 u 
en communicatie 

Gezondheid, preventie en  4  12 u 
patiënteneducatie  

Doelgroep specifieke protocolzorg,   8  24 u
zorgplanning, case management 
en integrated care  

Klinische praktijk   15  240 u
Intervisiemomenten   12 u


