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In het laatste jaar van de opleiding
Verpleegkunde kies je binnen een bepaalde
context een keuzetraject dat jouw interesse
grijpt. Zo bouw je je algemene kennis en
vaardigheden in dit thema verder uit - zowel
in de lessen als in de daarbij horende stage.
Is het sociale aspect echt je ding? En ben
je geïnteresseerd in sociale zekerheid en
preventieve gezondheidszorg? Dan ga je voor
het keuzetraject Sociale Verpleegkunde.
Sociale verpleegkunde
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Deel 1: specifieke verpleegkundige aandachtspunten
Bij sociale verpleegkunde staan gezondheidspromotie en begeleiding
centraal. Je krijgt bijvoorbeeld de theoretische achtergrond bij
verschillende onderdelen van het gesprek. En je bent voorbereid om
de patiënt via verschillende methodes en didactische hulpmiddelen
te begeleiden. Je leert alles over:
• kansarmoede en sociale uitsluiting
• preventie: wonen, voeding, lucht- en bodemvervuiling, 		
epidemiologie en straling
• arbeidshygiëne: arbeidsongevallen, ergonomie en beroepsziekten

Deel 2: theoretische aandachtspunten
Je krijgt zicht op theoretische aandachtspunten in de sociale
verpleegkunde:
• sociaal procesrecht
• regelgeving in verband met het OCMW en de rechtspositie van
vreemdelingen
• gezinsbijslag, pensioenen, tegemoetkomingen aan personen met
een beperking, arbeidsongevallen en beroepsziekten
• gedwongen opname, internering en bescherming van de
goederen van de geesteszieke
• jeugdbescherming (o.a. vrijwillige bescherming en gerechtelijke
bescherming)
• het onderwijslandschap

Deel 3: professionele sociaal-verpleegkundige 		
vaardigheden
Bij de organisatie van de zorgverlening hou je rekening met het
wettelijk kader, het beschikbare personeel, de zorgvrager(s), ... Je
krijgt onder andere deze vaardigheden van de sociale verpleegkunde
onder de knie: gezondheidspromotie, sociale wetgeving,
begeleidingsmethodieken, intakegesprek en verslaggeving,
intradermale inspuiting en gebruik sociale kaarten.

Geprikkeld door dit keuzetraject?
Surf naar www.ap.be/verpleegkunde.
Of stel je vraag via GW@ap.be of 03 641 82 41.

