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POSTGRADUAAT PRE HOSPITAL LIFE SUPPORT

Situering

Op vraag van het werkveld breiden we 
onze 2-daagse MUG-OPLEIDING uit met 3 
extra modules die samen ons nieuw 
POSTGRADUAAT PRE HOSPITAL LIFE 
SUPPORT vormen. Dit postgraduaat richt 
zich tot verpleegkundigen die in het bezit 
zijn van een Bijzondere Beroepstitel in de 
intensieve zorg en spoedgevallenzorg en 
artsen met interesse in prehospitaalzorg. 
Ook andere hulpverleners met interesse in 
prehospitaalzorg kunnen worden 
toegelaten, mits voldoende gemotiveerd. 

Programma

Het volledig postgraduaat telt 20 studie- 
punten (20 SP) gespreid over 4 modules, 
100 uur stage en 1 evaluatiedag:

• Bronze - 2 dagen (4 SP)

• Silver - 3 dagen (5 SP)

• Gold - 2 dagen (3 SP)

• Platinum  - 3 dagen (5 SP)

• Stage van 100 uur (3 SP) op eigen 
MUG of ambulancedienst of op door 
ons voorziene stageplaats.

Startdata 

De modules worden gespreid over het 
jaar meermaals aangeboden. Alle data 
van de eerstvolgende modules vind je op 
de website www.odisee.be/nl/pgphls.

Locatie

De opleiding gaat door in ons goed 
uitgerust Simulatie & Training Centrum 
Aalst (SiTCA). 

Inschrijven en kostprijs

Je kan per module inschrijven, maar wel 
volgens onderstaand vast traject:

PHLS-Bronze: € 795
PHLS-Silver: € 695
PHLS-Gold: € 495
PHLS-Platinum: € 695

Inschrijven via www.odisee.be/nl/pgphls.

Meer info of vragen

Mail naar carl@cupola.be (inhoudelijk) of 
ann.jaques@odisee.be (organisatorisch) of  
kom naar ons infomoment  op 19/3/2019 
van 15-17u, campus Aalst (zie website).

www.odisee.be/ae

Na het beëindigen van het volledige postgraduaat en het slagen voor het 
evaluatiemoment ontvangen de deelnemers een getuigschrift van PHLS en van 
ILS & EPILS, European Resuscitation Council erkende attesten. 
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