Overgangsconsulent

Een nieuwe uitdaging?
Misschien ben je toe aan iets anders of zoek je een baan naast je parttime baan of andere dagelijkse
bezigheden? Wil je een kleine praktijk aan huis of aanvulling op een andere praktijk of polikliniek waar je al
werkzaam bent? Dan is de opleiding tot overgangsconsulent mogelijk iets voor jou. Als overgangsconsulent
begeleid en adviseer je vrouwen in de overgang. Doordat vrouwen langer in het arbeidsproces blijven en actief
deelnemen aan de samenleving, speelt dit in op een grote behoefte.
Het beroep
De laatste jaren is er steeds meer bekend over de klachten die vrouwen ervaren tussen de 45 en 55 jaar. Veel
gehoorde klachten in deze levensfase zijn opvliegers,slapeloosheid, spier en/of gewrichtspijn, libidoverlies,
menstruatieklachten en stemmingswisselingen. Ongeveer 30% van de vrouwen ervaart (ernstige) klachten.
Arbo-artsen ervaren dat een gedeelte van het ziekteverzuim bij vrouwen is te verklaren uit de klachten rond de
overgang.
Als overgangsconsulent heb je de expertise om de vrouw in deze situatie te begeleiden. Hiervoor moet je
beschikken over gedegen kennis, inzicht en vaardigheden om vrouwen te begeleiden in deze nieuwe
levensfase en haar te helpen weer een nieuwe weg in te slaan.
Het is een zelfstandig beroep in een eigen praktijk of als consulent op een poli, in een gezondheidscentrum of
huisartsenpraktijk .
Je geeft voorlichting, advies en instructie aan de vrouw en je zorgt voor voorlichtingsbijeenkomsten. Ook voer
je kleine gezondheidschecks uit. Daarnaast zorg je voor een goede bedrijfsvoering van je praktijk of poli.
Binnen de beroepsgroep werk je aan verdere deskundigheidsbevordering. Zo zorg je dat je op de hoogte bent
van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en gezamenlijk werk je aan het vertalen van deze
ontwikkelingen naar de beroepspraktijk.
De opleiding tot overgangsconsulent is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de beroepsvereniging voor
Verpleegkundig Overgangsconsulent (VVOC). http://overgangsconsulente.com/opleiding
Indien je je wilt aansluiten bij de beroepsvereniging als aspirant lid, zorgt de VVOC ook voor een stage naast
de theoretische opleiding.
Toelatingsvoorwaarden:

Diploma Verpleegkunde MBO niveau 4, HBO niveau 5 of in-service opgeleid

Diploma Verloskunde

Actieve BIG registratie

Beroepsbeoefenaren met medische basiskennis (Cpion geaccrediteerd / Plato eisen)

Minimaal 2 jaar werkervaring

Affiniteit met de patiëntcategorie

PC vaardig in Word, e-mail en internet

Beheersing van Nederlandse en Engelse taal.

Programma
Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met
medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen
portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij
van groot belang.
Ons uitgangspunt is dat leren ook plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis
en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor de competentieontwikkeling. De opleiding heeft
daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties. De praktische component wordt in
het eigen praktijkveld gevolgd (menopauzepoli of huisartsen praktijk) of binnen een praktijk van een
overgangsconsulente van de VVOC. Dit betekent dat deze opleiding zich, wat voorwaardelijke kennis betreft,
richt op de vak-inhoud van het gebied van de vrouw in de overgang. Daarnaast leer je Evidence Based
Practice toe te passen en ontwikkel je (al aanwezige) professionele kerncompetenties.
Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De opleider, gastdocenten, stagebegeleider en
jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in
de praktijk.
De opleiding tot overgangsconsulent bestaat uit de volgende leereenheden:

Fysiologische menopauze

Women health en co-morbiditeit

Pathologie en menopauze

Behandelmethoden en leefstijl

Communicatie en coaching

Gezondheidsvoorlichting en bevordering

Ondernemen en samenwerken

Zorg voor kwaliteit ( Evidence Base Practice)

Klinisch redeneren

Studieloopbaanbegeleiding
Datum, plaats en prijs:
Het theoretisch gedeelte van de opleiding wordt gevolgd aan de Erasmus MC Zorgacademie en bestaat uit 24
studiedagen en introductie dag en een toets dag.
De opleiding start 1 keer per jaar bij een voldoende deelname van 14 personen.
Heb je behoefte aan meer informatie, kijk dan op onze website of neem contact op met onze assistent
opleiders. Je kunt je per mail bij hen inschrijven voor een informatiemiddag of ochtend.

De kosten voor deze opleiding kun je vinden op onze website. Na succesvol afronden van alle leereenheden
ontvang je het diploma overgangsconsulent.

Informatie en aanmelding:
Erasmus MC Zorgacademie
Unit Intensieve zorg (Kamernummer: CE-342)
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
Molewaterplein 50
3015 GE Rotterdam
Tel: 010 – 70434000
E-mail: iz@erasmusmc.nl
www.erasmusmc.nl/academie

