
PERITONEALE
DIALYSE (DP)
SCHOLING

Als er door een nierfunctiestoornis 

gedialyseerd moet worden, zijn er

twee behandelvormen. Eén van die 

mogelijkheden is de Peritoneale

Dialyse (PD). Deze dagelijkse  

behandeling heeft een grote impact 

op het leven van de cliënt. Door jou 

als verpleegkundige in alle facetten

van de PD op te leiden, kun je de 

zorg met de juiste kennis thuis  

bieden.

SPECIALISEREN 
JEZELF IN ALLE  
FACETTEN VAN 
PD

Pak de regie in de zorg met 
onze toekomstgerichte opleidingen



ExpertCare

Perkinsbaan 14

3439 ND Nieuwegein

Samen PD-scholing ontwikkeld
Door het grote aantal PD-cliënten (zowel CAPD als APD)

binnen ExpertCare, heeft deze zorg een prominente rol

binnen onze zorgroutes. De zorg rondom de PD mag en kan

uitsluitend worden uitgevoerd door een verpleegkundige die

geschoold en getoetst is voor alle facetten van de PD.

Daarom ontwikkelde ExpertCare Academy, in samenwerking

met verschillende ziekenhuizen, een eigen PD-scholing voor

de extramurale setting. De scholing is nu ook te volgen voor

verpleegkundigen van buiten ExpertCare.

Sterk fundament
In de PD-scholing leer je klinisch redeneren ten aanzien van

het disfunctioneren van de nieren en de daarbij

behorende vervangende PD-therapie. Ook worden de

vaardigheden rondom de PD geoefend en getoetst. Hiermee

leg je een sterk fundament voor je praktijkassessment.

Start scholing!
Je behaalt een CZO-erkend certificaat op NLQF niveau 6, wat gelijk 

staat aan bachelorniveau. De V&VN heeft de opleiding  

geaccrediteerd met 11 kwaliteitspunten. De scholing start iedere 2 

maanden en heeft een studiebelasting van 13 uur (voorbereiding 4 

uur, scholing 7.5 uur en toetsing 1.5 uur). Deze opleiding kan ook op 

locatie gegeven worden aan een groep collega’s. 

Ben jij een gediplomeerd verpleegkundige niveau 4 of 5, heb

je affiniteit met de dialyse zorgvrager en ben je op zoek naar

verdieping? Meld je dan aan voor onze PD-scholing via

www.expertcare.nl.

030 - 600 87 22

info@expertcare.nl

www.expertcare.nl


