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Situering
In dit opleidingsonderdeel krijgen de studenten van de afstudeerrichting Paard de
mogelijkheid om een stage in de praktijk te doorlopen; dit gebeurt onder toezicht van
een stagebegeleider. Hierdoor kan de verworven kennis getoetst worden aan de
praktijk en verkrijgt de student inzicht in de organisatie van de dierenartsenpraktijk
en/of een niet-universitaire dierenkliniek

Inhoud
Na overleg met de stagestagebegeleider, en vaak ook de stagegever, gebeurt er een
stage in een praktijk of in een niet-universitaire kliniek.
Tijdens de stage bouwt de student zijn praktische vaardigheden verder uit, vooral in
onderstaande domeinen – Identificatie paard, omgaan met paarden (fixatie, praam, ...),
preventieve diergeneeskunde (vaccinatie, gezondheidsattest, ...), klinisch onderzoek
(orthopedisch onderzoek – flexieproeven, regionale en intra-articulaire anesthesie, ...),
klinische vaardigheden (bloedcollectie, rectaal onderzoek bij een koliek patiënt),
euthanasie, anesthesie (sedatie, intraveneuze anesthesie), behandeling van de meest
voorkomende aandoeningen in de eerstelijnspraktijk, chirurgie (castratie, huidhechting
in verschillende chirurgische procedures, eenvoudige chirurgische ingrepen (umbilicale
hernia, koliek, ...)).
De student kan in een zekere mate afwijken van deze algemene doelstellingen en zijn
persoonlijke verwachtingen voor deze stage opstellen.

Begincompetenties
Om het opleidingsonderdeel "Stage" te mogen volgen, moeten studenten over een
bepaalde voorkennis beschikken.
• Studenten moeten houder zijn van het bachelordiploma diergeneeskunde
• Studenten dienen geslaagd te zijn voor voor alle 1ste Mastervakken en voor alle 1ste
• semestervakken van 2de Master
• Studenten dienen voorafgaandelijk alle 2de semestervakken van 2de Master te
• hebben opgenomen
• Studenten dienen gelijktijdige minstens één kliniekvak (G000777 en/of G000781) op
• te nemen

Eindcompetenties
1 Theoretische, wetenschappelijke kennis in praktijksituaties herkennen (1.1-1.6).
2 Zelf stellen van eerstelijns diagnoses en zelf uitvoeren van klassieke behandelingen,
1 mede dankzij logisch maar ook kritisch redeneren (1.1-1.6, 3.1-3.3).
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3 De basisprincipes van praktijkvoering kunnen gebruiken in het kader van
1 dierenwelzijn (1.11-1.13, 5.4).
4 Inzichten in de administratief en financieel management van een dierenartsenpraktijk
1 (1.14).
5 Het belang van doorverwijzen en bijscholing inzien (3.4).
6 Klinische vraagstukken van meerdere invalshoeken benaderen (multiperspectivisme)
1 (3.5).
7 Klinisch onderzoek vlot schriftelijk en mondeling kunnen communiceren naar
1 beroepsgenoten (4.1, 4.2).
8 Op een bevattelijke manier wetenschappelijke en klinische informatie communiceren
1 aan personen zonder een uitgesproken wetenschappelijke achtergrond met inbegrip
1 van klanten in een diergeneeskundige praktijk (4.3).
9 Aanbevelingen goed opvolgen en in een groep van peers en deskundige integreren
1 (4.4).
10 Communicatieve vaardigheden bezitten om te kunnen omgaan met moeilijke
1 situaties (mistevreden klanten, slechtnieuws gesprek, ...) in de praktijk (4.7).
11 Een ethisch, professioneel en maatschappelijk verantwoord gedrag vertonen zowel
1 binnen als buiten de diergeneeskundige omgeving (e.g. certifiering) (5.1).

Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Stage
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
De frequente ziektebeelden worden tijdens de stage voornamelijk praktisch gedoceerd
aan de hand van contact met patiënten die op de stageplaats aangeboden worden, met
accent op de praktische vaardigheden, anamnese, aanvragen en opvolgen van
technische onderzoeken. Verder aanleren van de respectievelijke behandelingen in
relatie tot de eindcompetenties.

Leermateriaal
•
•
•
•

Relevante cursussen uit de theoretische opleiding
Elektronische informatiebronnen, inclusief handboeken, consulteerbaar via de
centrale bibliotheek
Patiënten uit de private praktijk of private kliniek waarin de student stage loopt.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Gebeurt door de stagegever en de stagebegeleider in de dagdagelijkse klinische
praktijkvoering

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Participatie, gedragsevaluatie op de werkvloer, verslag
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Participatie, gedragsevaluatie op de werkvloer, verslag
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, gedragsevaluatie op de werkvloer, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De evaluatievorm wordt bepaald door de quotering door de stagegever, het uitwerken
van een casus en de kritische reflectie van de stage. Het indienen van een logboek is
vereist.
Het niet indienen van een of meerdere dosimeters zal leiden tot het niet-geslaagd zijn.

Eindscoreberekening
• Quotering door de stagegever (40%).
• Uitwerken van een casus (30%).
• Kritische reflectie van de stage (30%).
Het niet indienen van de casus, de kritische reflectie of het logboek leidt tot het niet
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slagen van het opleidingsonderdeel.
Per dag van onwettige afwezigheid op de stage wordt de score van de betrokken stage
met 1 punt verminderd.
De verantwoordelijke lesgever van de het betrokken opleidingsonderdeel voorziet een
inhaalstage als blijkt dat deze maatregel voor de betrokken student resulteert in een
score lager dan 10/20. De modaliteiten van deze inhaalstage worden bepaald door de
verantwoordelijke lesgever.

Addendum
De basisprincipes van praktijkvoering kunnen gebruiken in het kader van dierenwelzijn
(1.11-1.13, 5.4).
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