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JE ALS VERPLEEGKUNDIGE 
VERDIEPEN IN COMPLEXE MAAG-, 
DARM- EN LEVERAANDOENINGEN? 

VOLG DAN DE OPLEIDING MDL!



WAT GA JE DOEN?
Deze opleiding is uniek in Nederland. Je kunt rekenen op veel 
afwisseling tussen theorie en praktijk. De 15 lesdagen vul je aan 
met praktijkervaring. Je volgt 4 modules, die sluit je steeds af met 
een moduleopdracht:
 
,Module 1: Diagnostiek en behandeling
De MDL-verpleegkundige is op de hoogte van de belangrijkste 
MDL-ziekten en weet welke basishouding verwacht wordt in het 
voortraject tot aan diagnosestelling. Aan de hand van casuïstiek 
ga je aan de slag met het verder uitdiepen van het ziektebeeld en 
het bespreken van mogelijke verpleegkundige interventies. De 
moduleopdracht bij deze module is een casusuitwerking gericht 
op klinisch redeneren. 

,Module 2: Zorgverlening en begeleiding
Deze module richt zich op jouw rol bij het geven van voorlichting 
en het begeleiden van patiënten met een MDL-aandoening. Je 
hebt een belangrijke taak in het ondersteunen van de patiënt bij 
het omgaan met een chronische MDL-ziekte en het inpassen van 
deze ziekte in zijn/haar dagelijks leven. Daarbij is niet alleen 
kennis van de ziekte noodzakelijk, maar ook vaardigheden in het 
voeren van gesprekken erg belangrijk. De moduleopdracht bij 
deze module is gericht op gespreksvaardigheden en het 
toepassen van Health Counseling.

,Module 3: Kwaliteitszorg
Als MDL-verpleegkundige ben je medeverantwoordelijk voor het 
kwaliteitsbeleid en levert daar een bijdrage aan. Verbetering van 
kwaliteit van zorg vergt onder andere kennis van kwaliteits-
systemen, evidencebased practice (EBP) en vaardigheden om 
kwaliteitsverbetering in gang te zetten. De moduleopdracht bij 
deze module is het opzetten en beschrijven van een kwaliteits-
verbeterproject binnen de eigen afdeling of polikliniek, inclusief 
EBP.

,Module 4: Professionalisering  
De MDL-verpleegkundige levert een bijdrage aan de 
professionalisering van de beroeps groep door het integreren van 
nieuwe ontwikke lingen in de praktijk en het op peil houden van 
de eigen deskundigheid. Daar naast is het van belang dat jij als 
MDL-verpleegkundige in staat bent om kritisch na te denken over 
jouw eigen functioneren en de positie van de verpleegkundige 
beroeps groep in nationaal en internationaal perspectief. De 
moduleopdracht bestaat uit een gesprek en presentatie waarin jij 
jouw ontwikkeling als MDL-verpleegkundige weergeeft.

OVER MAAG,
DARM EN LEVER
VERPLEEGKUNDIGE
Een jonge patiënt leren leven met zijn stoma. 

Familie en geliefden steun bieden. En vooral: je 

patiënten met maag-, darm- en leverproblemen écht 

goede zorg bieden. Is dit jouw missie? Specialiseer je 

dan met de opleiding tot MDL-verpleegkundige.

VOOR WIE
Meld jij je aan voor de opleiding MDL-

verpleegkundige? Zorg dan dat je hieraan voldoet:

- Je hebt een bachelor opleiding Verpleegkunde 

afgerond (hbo-V).

- Of je hebt een opleiding mbo-V/In-service Verpleeg-

kunde (de oude A-opleiding) afgerond met 

aanvullende opleiding/werkervaring.

-  Je hebt een BIG-registratie.

- Je hebt minimaal 1 jaar recente ervaring als 

verpleegkundige binnen het specialisme MDL.

- Je kunt opdrachten uitvoeren die passen binnen 

het expertisegebied MDL.

-  Je hebt een praktijkbegeleider op je werkplek die 

je tijdens de opleiding actief kan begeleiden.

- Je hebt computer- en internetvaardigheden.

 



WERKWIJZE
Leren vanuit je eigen praktijk en je eigen vragen staat voorop. Dit 
actie-leren maakt de opleiding heel concreet en toepasbaar. Je 
gaat ook 2 dagen stage lopen op een MDL-werkplek. Zo ben je na 
deze opleiding helemaal klaargestoomd voor het werk als 
MDL-verpleegkundige.

TOETSING
Als je minstens 80% van de opleidingstijd aanwezig bent, krijg je 
een bewijs van deelname. Minimaal een voldoende voor de 4 
moduleopdrachten? Dan krijg je een certificaat voor deze 
opleiding.

RESULTAAT
Dankzij deze opleiding is jouw kennis up-to-date. Je kent de 
belangrijkste ziektebeelden. Inzicht in het wetenschappelijk 
onderbouwen van je handelen. Chronisch zieken voorlichten? 
MDL-patiënten in zware tijden écht goede zorg bieden? Jij draait 
je hand er niet voor om. Ook kan je door je unieke opleiding de 
beroepsgroep professionaliseren.

SAMENWERKING
De opleiding is ontwikkeld in samenspraak met een aantal 
ziekenhuizen en de beroepsvereniging V&VN MDL.

Door de opleiding MDL-verpleegkundige heb ik de 
kwaliteit van de zorg aan MDL-patienten nog meer 
kunnen verbeteren en is mijn vakkennis helemaal 
up-to-date.

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 MDL verpleegkundige wordt 
gedaan door: 
Mirjam Voerman
mirjam.voerman@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 
 nfo.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. 
T (024) 351 10 83 
E 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
 € 4665,-

Startmoment
17 september 2020

Titel Niveau
Post-hbo

Diploma
Certificaat

Studiebelasting
332 uur totaal

Lesdagen
17-09, 24-09, 08-10, 29-10, 12-11, 26-11, 10-12, 
07-01-2021, 21-01, 04-02, 04-03, 18-03, 08-04, 
22-04, 20-05, 03-06 en 16-09

han.nl/post-hbo/mdl

IN HET KORT

https://www.han.nl/opleidingen/post-hbo/mdl/

