P O STG R A D UA AT

M E N O PAU Z E C O N S U L E N T
campus Kortrijk

_

Wat?

In de opleiding menopauzeconsulent
kan je je bekwamen in de professionele begeleiding van de vrouw in de
menopauze.
Dit vraagt een diepgaande kennis en
een grondig inzicht in de fysiologie en
de pathologie van de menopauze. De
menopauze is een normaal fysiologisch
proces waarbij 60% van de vrouwen
klachten ondervinden (Depypere,
2008). Er zijn ook vrouwen die door een
dysfunctie of een chirurgische ingreep
vervroegd in de menopauze komen.
Daarnaast kunnen hormonale behandelingen bij diverse vormen van kanker
vrouwen vervroegd in de menopauze
brengen. Preventie en voorlichting over
voeding en lifestyle vormen een belangrijk onderdeel van het programma,
naast verschillende communicatietechnieken en coachingsvaardigheden.

didactische aanpak

Bijna alle docenten zijn artsen-specialisten, verpleegkundigen, vroedkundigen, menopauzeconsulenten
of experten die werken binnen een
setting van menopauzale vrouwen. Zij
hebben ervaring in het verstrekken
van onderwijs aan volwassenen. Er is
ook een krachtige samenwerking met
het werkveld.

Het klassikaal onderwijs beperkt zich
tot een 20-tal lesdagen, meestal 2
dagen per maand, opeenvolgend op
donderdag en vrijdag. Dit impliceert
dat de cursist op een actieve manier
de leerstof verwerkt.

Inhoud

De opleiding omvat in totaal 20 studiepunten en loopt van oktober 2020
tot juni 2021.
· Relationele en communicatieve
vaardigheden (4 sp)
· Fysiologische & pathologische
menopauze (4 sp)
· Behandelmethoden & leefstijl (5 sp)
· Het menopauzeconsult (4 sp)
· Beroepspraktijk (3 sp)
De opleiding omvat theoretisch onderwijs en klinisch onderwijs (ongeveer
32 uur stage).

Data
• 15 en 16 oktober 2020
• 19 en 20 november 2020
• 17 en 18 december 2020
• 14 en 15 januari 2021
• 11 en 12 februari 2021
• 25 en 26 maart 2021
• 22 en 24 april 2021
• 6, 7, 27 en 28 mei 2021
• 10 en 11 2021
De lessen vinden plaats van 9 u. tot 17 u.
Doelgroep
Bachelors in de verpleegkunde,
bachelors in de vroedkunde of andere
bachelors en masters in het brede domein van de gezondheidszorg. Wie een
ander diploma heeft kan toegelaten
worden na een intakegesprek.
Kostprijs
Volledig programma: 1850 euro
De opleiding is erkend in het kader
van Vlaams opleidingsverlof en komt
in aanmerking voor het gebruik van de
KMO-portefeuille.
Getuigschrift
Als je slaagt voor 20 studiepunten ontvang je een getuigschrift van postgraduaat. Wie afzonderlijke cursusdagen
volgt, krijgt een aanwezigheidsattest.
Annulering
De organisatie kan beslissen de
opleiding niet te laten plaatsvinden bij
onvoldoende inschrijvingen.

VIVES ORGANISEERT REGELMATIG
INFOMOMENTEN. JE VINDT DE DATA
OP VIVESHEALTHCARESCHOOL.BE

contact
E403 ROESELARE
BRUGGE

meer info

N50 BRUGGE

campuscoördinator navorming Kortrijk:
Annelies De Langhe
annelies.delanghe@vives.be
056 26 41 10

IEPER

A19

R8
KORTRIJK

N8

N43

MENEN

GENT

LILLE
PARIS

EXIT 2 ZUID
XPO KORTRIJK

GENT
ANTWERPEN

E17
EXIT
XPO KORTRIJK

studiegebiedcoördinator navorming:
Heidi Vanden Eeckhoute
heidi.vandeneeckhoute@vives.be
www.vives.be/gez
www.facebook.com/viveshogeschool
#VERYVIVES

N43
MOUSCRON

E403 DOORNIK

N50 DOORNIK

campus Kortrijk
gezondheidszorg
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
056 26 41 60
campus.kortrijk@vives.be
www.vives.be

Schrijf je nu online in via www.viveshealthcareschool.be

