
8X GEZONDHEID

VAAK HOREN WE 'IK WIL WERKEN IN DE 
ZORG’, ‘WERKEN AAN GEZONDHEID’ OF 
‘WERKEN MET MENSEN’. OM JE HOPELIJK 
EEN STAPJE VERDER TE HELPEN, ZETTEN WE 
ONZE 8 OPLEIDINGEN IN DE GEZONDHEIDS- 
ZORG VOOR JE OP EEN RIJ!
Een studie kiezen? Hoe dan?
Bij de HAN hebben we veel tools ontwikkeld om jou te helpen 
erachter te komen welke studie bij je past. Nog geen idee 
wat je wilt? Begin dan met onze studierichtingentest op 
han.nl/studiekeuze om inzicht te krijgen in je interesse- 
gebieden. Vaak wil je namelijk meteen de juiste studie kiezen, 
maar dat kan erg lastig zijn. Daarom is het belangrijk om eerst te 
weten waar je interesses en kwaliteiten liggen. Op die manier kun 
je steeds gerichter zoeken. Heb je interesse in zorg, mensen of 
gezondheid? Lees dan verder!

Ben jij sociaal, geduldig en een doorzetter? Vind jij het belangrijk 
om iets bij te dragen leveren aan de gezondheid en het welzijn 
van anderen? Kun jij makkelijk contact leggen met mensen, goed 
luisteren en ga jij methodisch te werk? Dan is één van onze 8 
opleidingen misschien een goede match voor jou! We bieden 
veel mogelijkheden op het gebied van gezondheidszorg; ontdek 
wat het best bij jou past!

Interprofessioneel samenwerken bij de HAN
In de praktijk zien we dat deze professionals vaak met elkaar 
verbonden zijn. Als zorgverlener werk je dus nooit alleen. Vaak 
werk je samen met een team van mensen die allemaal hun eigen 
expertise hebben. Daarom leer je bij de HAN interprofessioneel 
te werken. Dat wil zeggen: je leert samenwerken met andere 
zorgprofessionals vanuit één zorgplan en één visie. Zo zorg je er 
samen voor dat de patiënt de zorg krijgt die hij nodig heeft! 
Benieuwd hoe dit er uit ziet in de praktijk? Bekijk onze interactieve 
video waarin we aan de hand van een casus dit laten zien. Scan 
hieronder de QR code om naar de video te gaan.

Werken in de zorg
Mensen in de zorg zijn op het moment hard nodig! Er is veel 
vraag naar zorgprofessionals en met al onze 8 opleidingen kun je 
na je studie goed terecht op de arbeidsmarkt. Ga als verpleeg- 
kundige aan de slag in het ziekenhuis, de thuiszorg of in een 
verpleeghuis. Of start als ergotherapeut in het onderwijs, sociale 
wijkteam of ziekenuis.

Wil je meer weten of de opleidingen?  Bezoek dan onze 8x 
gezondheid voorlichting tijdens de Open Dag en de opleidingen 
waarin je geïnteresseerd bent! Kijk op han.nl/opendag voor meer 
informatie en om je aan te melden.  
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Word jij de logopedist met BITE: Betrokken, Interprofessioneel, 
Talentvol en Expert? 
 
MONDZORGKUNDE
Bij de opleiding Mondzorgkunde ga je voor een gezonde mond! 
Je bent na 4 jaar de preventiespecialist in de mondzorg.
 
Een gezonde mond kan medische aandoeningen helpen 
voorkomen. Je stelt behandelplannen op en geeft mond- 
hygiënische instructies. Je motiveert mensen tot gedrags- 
verandering en geeft inzicht in hun leefstijl. Je voert 
gebitsreinigingen uit en tandvleesbehandelingen, je maakt 
gebruik van verdoving en maakt röntgenfoto’s. Ook leer je 
vullingen aanbrengen.
 
Je kunt gaan werken in een (eigen) praktijk of bij een zorg- 
instelling. Of als onderzoeker of docent Mondzorgkunde. Alleen 
als je deze hbo-opleiding met een diploma hebt afgerond mag je 
de beschermde titel mondhygiënist dragen.
 
Wist je dat de opleiding Mondzorgkunde in Nijmegen 
uitgeroepen is tot topopleiding in de Keuzegids Hbo 2022?

VOEDING & DIËTETIEK
Als diëtist begeleid en behandel je mensen bij hun voeding, 
leefstijl en gezondheid. Je kunt ook organisaties adviseren over 
hun voedingsbeleid. Of ga aan de slag als onderzoeker of start je 
eigen praktijk! Na 4 jaar ben jij een gecertificeerde diëtist.

Je vaardigheden oefen je in het Praktijkhuis mét grote keuken. 
Hier volg je ook workshops, lezingen en (kook)demonstraties. Je 
werkt bij de opleiding Voeding en Diëtetiek aan je persoonlijke 
en professionele kwaliteiten met het LEF!-programma. Daarin leer 
je verder te durven gaan dan je dacht! Je gaat op verschillende 
terreinen aan de slag: als productontwikkelaar, voorlichter, 
behandelaar en beleidsadviseur.
 
Na ja afstuderen kun je aan de slag als lifestyle coach, diëtist in de 
voedingsmiddelenindustrie, diëtist bij een voorlichtingsbureau, 
gezondheidsadviseur of als onderzoeker. Het is allemaal mogelijk 
bij de opleiding Voeding & Diëtetiek.

8X GEZONDHEID
ERGOTHERAPIE
Als ergotherapeut help je mensen om hun dagelijkse activiteiten 
uit te voeren. Denk aan werken, naar school gaan en persoonlijke 
verzorging. Samen met de client zoek je naar de beste oplossing. 
Je maakt het leven toegankelijk voor iedereen! 
  
Je bedenkt slimme, creatieve oplossingen om mensen met 
lichamelijke of psychische klachten te helpen. Denk aan een 
vrouw met één arm die weer gitaar kan spelen. Of een autistische 
jongen die toch met de bus kan zonder overprikkeld te raken. Je 
kijkt naar wat er wél kan. Je adviseert, coacht en begeleidt.
 
Als ergotherapeut kun je aan de slag in allerlei instanties en 
organisaties. Gezondheidscentra, sociale wijkteams, 
ziekenhuizen, de psychiatrie, speciaal onderwijs. En nog veel 
meer!
 
Doe op www.ergojeleeft.nl de test: Schuilt er een ergotherapeut 
in jou?
 
FYSIOTHERAPIE
Wil jij mensen begeleiden en coachen om in beweging te komen 
én te blijven op een manier die bij die persoon past? Vind je het 
interessant om te leren hoe mensen bewegen? Wat je eraan kunt 
doen om het bewegend functioneren te verbeteren? Dan is 
Fysiotherapie misschien iets voor jou. 
 
De vraagstukken waar cliënten mee komen zijn heel divers, je 
bent als fysiotherapeut verzekerd van een afwisselende baan. 
Fysiotherapeuten zijn werkzaam op veel verschillende plekken, 
zoals in een gezondheidscentrum, revalidatiecentrum, 
sportinstelling, ziekenhuis of een particuliere praktijk.
 
Bij de opleiding Fysiotherapie leer je met studenten van 
verschillende leerjaren en docenten in een groep. 
Ouderejaarsstudenten en docenten helpen je met vragen en 
geven feedback op jouw ontwikkeling. Dit doe je andersom ook. 
Zo help je elkaar.

Doe je aan topsport en wil je ook studeren? Dat kan! De 
Topsportklas Fysiotherapie start eenmaal in de 2 jaar.

LOGOPEDIE
Eten, drinken of communiceren is voor sommige mensen niet 
eenvoudig. Als logopedist help je cliënten bij taal-, gehoor-, 
spraak-, stem- of slikproblemen. Past de opleiding Logopedie bij 
jou?
 
Je helpt mensen van jong tot oud op het gebied van 
communicatie. Je kunt werken met vroeggeboren baby’s, tot 
mensen in de laatste levensfase. Je kunt aan de slag op 
verschillende plekken: in een logopedische praktijk, 
revalidatiecentrum, ziekenhuis, onderwijs of op het toneel met 
acteurs en zangers.
 
In de les werk je met onder andere met echte cliënten. Je 
docenten werken veelal ook in de praktijk. De opleiding 
Logopedie werkt samen met logopedische praktijken, speciaal 
onderwijs, ziekenhuizen en revalidatiecentra in de regio.

HAN-425089-nl-NL-1022-3  2 21-10-2022   09:53:08

http://www.ergojeleeft.nl/


Met je Bachelor op zak ben je een echte zorgprofessional. Als 
verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor het lichamelijke en 
geestelijke welbevinden van de patiënt. Je voert verpleeg- 
technische handelingen uit (bloedprikken, wondverzorging) en 
overlegt welke verzorging het beste bij hen past. Je probeert de 
patiënt zoveel mogelijk zelf de regie te laten voeren over zijn 
leven. Je werkt met revaliderende, (chronisch) zieke of 
dementerende mensen. Je doet dit in een zorginstelling of bij 
mensen thuis als wijkverpleegkundige.

MEDISCHE HULPVERLENING
Wil je een onmisbare schakel zijn binnen de acute- of 
diagnostische zorg? In al deze situaties lever je als medisch 
hulpverlener een belangrijke bijdrage. Je werkt vooral samen met 
andere collega's met én voor een patiënt en zijn omgeving.

De opleiding Medische Hulpverlening leidt jou op tot een 
professional die adequaat en op het juiste moment kan handelen, 
gebaseerd op inzet van kennis, vaardigheden, attitudes en 
ervaringen. Waarbij jij als student begrijpt wat er aan de hand is 
en daarop in kan spelen.

Het werkveld waarin de medisch hulpverlener zich beweegt, is 
divers en gericht op kortdurende intensieve contacten met de 
patiënt(en). De werkvelden zijn:
, Acute zorg (spoedeisende hulp en ambulance)
, Diagnostische zorg (cardiologische zorg)

VAKTHERAPIE
Ben jij graag bezig met muziek, toneelspelen, beeldende kunst of 
bewegen? Wil je daarmee mensen helpen hun grip op het leven 
te versterken? Kies dan voor Vaktherapie. Via een studierichting 
beeldende vorming, drama, muziek of beweging leer je cliënten 
positief omgaan met gevoelens en gedachten.

De 4 studierichtingen
Als je Vaktherapie gaat studeren, kies je direct bij je inschrijving 1 
van de 4 studierichtingen. Word jij straks beeldend-, drama-, 
muziek- of psychomotorisch therapeut? In alle gevallen zet je 
jouw vaktherapeutisch middel in om cliënten stil te laten staan bij 
gevoelens, gedachten en gedrag. Ook help je cliënten om zich te 
uiten en zichzelf te accepteren.

In het 3e jaar ga je fulltime stage lopen. Je leert hoe je jouw vorm 
van therapie inzet in de praktijk. In het 4e jaar volg je een minor 
die jou aanspreekt en ben je bezig met je afstudeeropdracht. 
Voor je het weet, studeer je af als Bachelor of Arts!

Als vaktherapeut kun je je expertise heel breed inzetten. 
Grotendeels werken vaktherapeuten in de geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ). Daarnaast zie je vaktherapeuten ook in 
vele andere werkvelden. Wat dacht je van coachen? Mensen 
behandelen met eetstoornissen, verslaving, autisme of adhd? 
Ook in de culturele sector kun je aan de slag. Begin anders je 
eigen praktijk!

VERPLEEGKUNDE
Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij 
daarmee om? Bij Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het 
beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, 
wondverzorging en katheteriseren, want de omgang met mensen 
is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

In het 1e jaar maak je kennis met het beroep en het werkveld van 
de verpleegkundige. Je begint met de basis, maar gedurende de 
opleiding ontwikkel je je steeds verder als zorgprofessional.
Ieder jaar loop je stage en doe je praktijkopdrachten. In jaar 3 en 
jaar 4 loop je 2 keer een half jaar stage, volg je een minor en 
maak je een kwaliteitsproject.

OPEN DAGEN
MEER WETEN? KOM NAAR EEN OPEN 
DAG! MAAK KENNIS MET ONS AANBOD 
EN ERVAAR DE CAMPUS. MELD JE AAN 
OP HAN.NL/OPENDAG! 
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