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MET DE OPLEIDING UROLOGIE 
CONTINENTIE STOMA VERPLEEG-
KUNDIGE (UCS) BRENG JIJ DE ZORG 
NAAR EEN HOGER NIVEAU.

VOLG DE OPLEIDING UCS!



WAT GA JE DOEN?
Je kiest voor een brede opleiding. Professionalisering, 
vakinhoudelijke kennis en het leren van vaardigheden nemen
een belangrijke plek in. Je leert veel over jouw rol als 
verpleegkundige. De modules van de opleiding zijn:
, Klinisch redeneren
Vakinhoudelijke lessen op het gebied van functiestoornissen 
lagere urinewegen, colo- en ileostoma, uro-oncologie en 
ontlastingsstoornissen.
, Zorgverlening en begeleiding
Actief aan de slag met health counseling, psychosociaal 
functioneren, coping, regie houden in de zorg en functiegerichte 
aanspraak op hulpmiddelen.
, Kwaliteitszorg
Je schrijft een kwaliteitsverbeterplan met als doel de UCS-zorg te 
verbeteren.
, Professionalisering
Durven profileren en de rol van UCS-verpleegkundige meer 
zichtbaar maken in de organisatie. Presentatietechnieken, 
intervisie, productkennis en het verzorgen van een klinische les 
ondersteunen je hierbij.

WERKWIJZE
De opleiding bestaat uit 19 lesdagen. Je leert op verschillende 
manieren: online leren, colleges, workshops, praktijk, zelfstudie 
en leren van en met elkaar.  

Praktijk
Door deskundige gastdocenten die werken in de praktijk, heeft 
deze opleiding veel te bieden. Je leert ook veel van elkaar. In de 
opleiding werk je samen met professionals uit eerstelijns- en 
tweedelijnszorg.
 
Vaardigheden
 Er is veel aandacht voor patiëntenvoorlichting en -begeleiding, 
maar ook voor coördinatie van zorg. Je leert projectmatig werken 
en je ideeën te vertalen naar een plan dat aansluit op de praktijk. 
Vaardigheden die je verder ontwikkelt zijn:  
, vakinhoudelijk handelen
, communiceren
, coördineren
, organiseren
,maatschappelijk handelen
, professioneel handelen
, kennis en wetenschap toepassen

De opleiding volgt de competentiegebieden van de zeven 
CanMEDS-rollen en sluit daarmee aan bij het nieuwe 
beroepsprofiel van de hbo-verpleegkundige.

OVER UROLOGIE
CONTINENTIE EN 
STOMA
VERPLEEGKUNDIGE
Beter leren onderbouwen waarom je iets doet. Op de 

hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in 

urologie-, continentie- en stomazorg. Met de 

opleiding UCS-verpleegkundige breng jij de zorg 

naar een hoger niveau.

VOOR WIE
- Je hebt een afgeronde bacheloropleiding 

  Verpleegkunde, mbo-opleiding verpleegkunde 

  (niveau 4) of een inservice-opleiding.

- Je hebt een BIG-registratie.

- Je hebt minimaal 1 jaar recente ervaring als 

  verpleegkundige binnen het specialisme urologie, 

  continentie of stomazorg.  

- Je kunt opdrachten uitvoeren in een 

  UCS-werkomgeving voor minimaal 8 uur per week.

- Je kunt beschikken over een hbo-werkbegeleider.



TOETSING
Binnen de opleiding staan vier modules centraal. Aan elke module 
zijn één of meerdere moduleopdrachten gekoppeld. De 
moduleopdracht dien je met een voldoende af te ronden. De 
vorm van de moduleopdrachten verschilt. Moduleopdracht 1 
betreft bijvoorbeeld een schriftelijke toets en Moduleopdracht 4B 
betreft een mondeling, een reflectiegesprek.
Om je opleiding Urologie Continentie Stoma verpleegkundige 
goed af te ronden, sluit je alle opdrachten met een voldoende af.

SAMENWERKING
De opleiding is ontwikkeld samen met de beroepsverenigingen 
Urologieverpleegkundigen, Continentieverpleegkundigen en 
–verzorgenden en Stomaverpleegkundigen van de V&VN.

RESULTAAT
Heb je de opleiding voldoende afgerond? Dan ontvang je een 
SPHBO-diploma en accreditatiepunten van de V&V.

De opleiding geeft je de tools om je te kunnen 
profileren als UCS-deskundige in je organisatie. Je 
wordt geprikkeld om te leren en je groeit als persoon.

CURSIST

CEDEO-ERKENNING 2019 - 2021
Een score van 100% klanttevredenheid voor onze maatwerk-
trajecten en een 99,4% score van Cedeo voor onze open 
opleidingen. Dit is een fantastisch resultaat voor HAN VDO 
waar we ontzettend trots op zijn! Uit het rapport blijkt dat HAN 
VDO uitblinkt dankzij het meedenken en meebewegen met 
de klant, de flexibiliteit en de expertise van de opleiders.



AANMELDEN
Aanmelden voor een post-hbo opleiding?
, Zorg dat je op tijd bent, voor de startdatum van de opleiding.
, Daarna doorloop je de intakeprocedure.
, Heb je alle stappen doorlopen en voldoe je aan de 

voorwaarden? Dan schrijven we je definitief in.

COÖRDINATIE
De coördinatie van de opleiding Urologie Stoma Continentie 
verpleegkundige wordt gedaan door: 
Marloes van Sloten
marloes.vansloten@han.nl

INCOMPANY OF MAATWERKTRAJECT?
HAN verzorgt voor organisaties ook incompany en maatwerk 
opleidingen, cursussen en trainingen. Neem vrijblijvend contact op 
voor meer informatie: 
024 - 353 05 66. Samen maken we een passend leertraject!
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HAN 
Groenewoudseweg 1
6524 TM Nijmegen

MEER VRAGEN
(024) 351 10 83 
info.hanvdo@han.nl
De actuele cursus-
informatie vind je op 
han.nl (post-hbo & cursus).

SOCIAL
Facebook.com/HANUniversity
 Instagram.com/han.nl
 @HANnl
 Youtube.com/tvhan H
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Adviesgesprek
Je kunt het hele jaar door een 
adviesgesprek aanvragen via 
info.hanvdo@han.nl

Open avond
• wo 11 maart 2020,18-21 uur
• wo 3 juni 2020, 18-21 uur

Contactmoment naar wens
Meer weten? We helpen je 
graag. 
(024) 351 10 83 
info.hanvdo@han.nl

De actuele cursusinformatie 
vind je op han.nl (post-hbo & 
cursus).

Leslocatie
Groenewoudseweg 1, Nijmegen

Taal
Nederlands

Studievorm
Post-hbo,

Kosten
 € 6495,-

Startmoment
27 augustus 2020

Titel Niveau
Post-hbo

Diploma
SPHBO-diploma

Studiebelasting
354 uur totaal

Lesdagen
27-08, 10-09, 24-09, 08-10, 29-10, 12-11, 26-11, 
10-12, 14-01-2021, 28-01, 11-02, 04-03, 18-03, 
01-04, 15-04, 29-04, 27-05, 10-06, 24-06 en 
(diplomering) 09-09

han.nlpost-hbo/ucs

IN HET KORT

https://www.han.nl/opleidingen/post-hbo/urologie-continentie-stoma-verpleegkundige

