Studiefiche
Vanaf academiejaar 2017-2018

Hemostase (J000042)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
7.5 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2017-2018
A (semester 2)

Nederlands

Lesgevers in academiejaar 2017-2018
Devreese, Katrien

hoorcollege
GE06

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2017-2018
Master of Science in de klinische biologie

10.0 u
Verantwoordelijk lesgever
stptn
3

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Hemostase, thromboseneiging, bloedingsdiathesen, diagnostiek stollingsafwijkingen

Situering
De pathogenese van de bloedstolling en de laboratoriumdiagnostiek staan centraal in
dit lessenpakket. Het geheel wordt gesitueerd in een klinisch-biologische context met
de nadruk op de toepassing, het gebruik en de interpretatie van diverse
bloedstollingstesten. De labodiagnostiek van verschillende pathologiën in de
hemostase worden besproken.
Het betreft een gespecialiseerd onderdeel van de algemene opleiding tot klinisch
bioloog.

Inhoud
De lessen hemostase omvatten:
-fysiologie van de bloedstolling
-laboratoriumdiagnostiek van bloedingsdiathesen
-laboratoriumdiagnostiek van tromboseneiging

Begincompetenties
Eindcompetenties van de Master in de farmaceutische zorg of de Master in de
geneesmiddelenontwikkeling of de beoogde competenties op een andere manier
hebben verworven.
Het met succes gevolgd hebben van de opleidingsonderdelen “aanvullingen in de
medische chemie”, “aanvullingen in de fysiologie en fysiopathologie van de mens” en
“technieken staalname en pre-analytische fase” , of de erin beoogde competenties op
een andere manier verworven hebben.
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De aspecten van de fysiologie en fysiopathologie van de hemostase integreren.
De problematiek van de ziektebeelden begrijpen en in relatie brengen met de
opgedane theoretische kennis omtrent de hemostase.
Kennis hebben van wanneer welke laboratoriumanalysen kunnen toegepast worden
voor een accurate diagnostiek van de ziekten gerelateerd aan stoornissen in de
hemostase.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
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Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges

Leermateriaal
Hand-outs van de Power Point dia’s getoond in de lessen worden gratis aangeboden.
Geraamde totaalprijs: 0 EUR

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De studenten hebben de mogelijkheid tot het stellen van vragen of vragen van
bijkomende uitleg voor of na de lessen, of op afspraak met de lesgever.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen, mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen, mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk en mondeling

Eindscoreberekening
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