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Situering
Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot het continueren van het verwerven van meer
gespecialiseerde medische kennis, het verder ontwikkelen van probleemoplossend
vermogen en het toepassen ervan in de praktijk.

Inhoud
De ASO verdiept zich verder in een breed aantal domeinen binnen het specialisme
nodig voor de toepassingen in de praktijk die vermeld worden in de stages en
betrekking hebben op de eindtermen.
Topics:
- Optica
- Refactiestoornissen en de correctie ervan door middel van bril, contactlenzen,
refractieve of andere chirurgie
- Aandoeningen van het uitwendige oog en de cornea
- Aandoeningen van de lens, vnl. cataract
- Glaucoom, diagnostiek en beleid
- Neuro-oftalmologische aandoeningen
- Aandoeningen van de oogleden, de traanwegen, en de orbita
- Medische netvliesziekten
- Vitreoretinale pathologie
- Oftalmopediatrische pathologie
- Uveïtis diagnostiek en beleid
- Oculaire oncologie
- Revalidatie van blinden en slechtzienden
- Urgenties in de oftalmologie gerelateerd aan bovenvermelde onderwerpen

Begincompetenties
Het opleidingsonderdeel bouwt verder op bepaalde eindcompetenties van de opleiding
leidend tot de academische graad Master (of Medicine) in de geneeskunde (of Arts of
Doctor in de genees-, heel- en verloskunde).

Eindcompetenties
1 Een diepere kennis en inzicht verwerven in ziektebeelden en technieken binnen het
1 domein van het specialisme.
1
2 Een diepgaande vakspecifieke wetenschappelijke kennis en methodiek ontwikkelen
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1 noodzakelijk als onderbouw voor het probleemoplossend vermogen op de werkplek.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, kliniek, zelfstandig werk, hoorcollege: response college
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Theoretische lessen oftalmologie à rato van ongeveer 2 lessen per maand (met
uitzondering van vakantieperiodes), afgewisseld met journal club sessies. De ASO
neemt notities, interageert met de lesgever en verwerkt de informatie zelfstandig.
Notities en hand outs tijdens interuniversitaire MaNaMa studiedagen. De ASO neemt
notities, interageert met de lesgever en verwerkt de informatie zelfstandig.

Leermateriaal
"Clinical Ophthalmology" Laatste Editie, door J. Kanski
Boeken van American Academy of Ophthalmology, secties "Cornea and External
disease", "Glaucoma", "Pediatric Ophthalmology and Strabismus", "Retina and
Vitreous", "Intraocular inflammation and Uveitis", "Orbit, eyelids and lacrimal system",
"Lens and cataract","Basic science". Laatste edities.
Notities door ASO, hand-outs / powerpoint documentatie waar beschikbaar.

Referenties
Basic and clinical Science Course, copyright American Academy of Ophthalmology,
Laatste editie
Clinical Ophthalmology, a systematic apporoach, J. Kansky, Laatste Editie

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Coaching op persoonlijke basis door de stafleden

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen, portfolio
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Er is een nationaal examen dat plaatsvindt in het eerste jaar van de opleiding. Dit wordt
georganiseerd door de Erkenningscommissie Oftalmologie. Het gaat om een examen
met meerkeuzevragen zonder giscorrectie.

Eindscoreberekening
Een "geslaagd" / "niet geslaagd" resultaat wordt gegeven.

Faciliteiten voor werkstudenten
Geen. De opleiding Oftalmologie is een voltijdse opleiding.
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