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Permanente vorming
paramedisch interventieteam (PIT)
 Inhoud
Prehospitaalwerk is een multidisciplinaire samenwerking tussen ambulanciers
(verpleegkundigen), artsen en andere disciplines (politie, brandweer …). Het para
medisch interventieteam of PIT is een medische eenheid die in België ingeschakeld
wordt in de dringende geneeskundige hulpverlening en waarbij een verpleegkundige
meer gespecialiseerde zorg kan bieden aan een patiënt dan een klassieke zieken
wagen. De PIT heeft tot doel om correcte patiëntenzorg te verschaffen via ‘staande
orders’. Daardoor kan de PIT zelfs uitgestuurd worden als buffer wanneer een
MUG niet beschikbaar is.
Tijdens deze opleiding wordt theoretische kennis aangevuld met workshops en
scenariotrainingen. De opleiding kan, na een positieve eindevaluatie, leiden tot een
getuigschrift ‘PIT-verpleegkundige’.

 Doelgroep
De opleiding staat open voor alle verpleegkundigen die zich willen bekwamen in
prehospitaalzorg.
Voorwaarden:
• In het bezit zijn van de bijzondere beroepstitel voor verpleegkundige in inten
sieve zorg en spoedgevallenzorg
• Werken op een erkende spoedgevallendienst

 Organisatie
De opleiding is gespreid over 9 les
dagen. Er is een theoretische en prak
tische proef op dag 10. Bovendien moet
je, nadat je geslaagd bent, een stage van
10 dagen doorlopen op een spoed
gevallendienst met een door de over
heid erkende PIT.
Lesdagen:
• 2, 23 en 30 maart 2021
• 19 april 2021
• 4, 10 en 18 mei 2021
• 1 en 8 juni 2021
Examen:
• 15 juni 2021
Locatie:
UZ Leuven campus Gasthuisberg en
1 externe opleiding in samenwerking
met brandweer Leuven

 Kosten
€ 900 (koffie en cursussen inbegre
pen)
De opleiding komt in aanmerking voor
betaald Vlaams opleidingsverlof. Er kan
betaald worden met opleidingscheques
als je voldoet aan de voorwaarden
(zie www.vdab.be/opleidingscheques/
werknemers.shtml).
 Contactpersonen
dr. Philippe Dewolf en An Bueken,
opleidingsverantwoordelijken
tel 016 34 39 52
anna.bueken@uzleuven.be
philippe.dewolf@uzleuven.be
Marleen Van Asselberghs,
administratief verantwoordelijke
tel. 016 34 49 69
marleen.vanasselberghs@uzleuven.be
 Inschrijving
Online via
www.uzleuven.be/permanente-vorming
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