Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017

Wetenschappelijke verdieping in gastro-enterologie (D002701)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 150 u
Contacturen
70.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (jaar)

(geen onderwijstaal
opgegeven)

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Van Vlierberghe, Hans

excursie
hoorcollege
GE35

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Master of Medicine in de specialistische geneeskunde (afstudeerrichting gastroenterologie)
Master of Medicine in de specialistische geneeskunde (afstudeerrichting gastroenterologie)

41.25 u
28.75 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
6

aanbodsessie
A

6

A

Onderwijstalen
Trefwoorden
Gastro-enterologie
Situering
De ASO dient zijn / haar medische kennis en inzicht (inclusief integratie van elementen
uit de basiswetenschappen) te verdiepen in alle deelaspecten van het specialisme aan
de hand van een wetenschappelijke methodiek en systematiek.
Inhoud
Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot
ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de
eindtermen. Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en
complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.
Niet-limitatieve lijst van mogelijke activiteiten:
- I@home-activiteiten
Begincompetenties
Het volgtijdelijkheidsrapport kan je downloaden op https://oasis.ugent.be/oasisweb/curriculum/voorkennisvancursus?cursuscode=D002701&taal=nl.
Met succes gevolgd hebben van het opleidingsonderdeel "Wetenschappelijke verdieping in inwendige geneeskunde, deel 1"
Eindcompetenties
1 Gespecialiseerde kennis verwerven met het oog op het uitdiepen van de rollen
1 medicus, wetenschapper, communicator en manager.
2 Een wetenschappelijke attitude ontwikkelen door actieve deelname aan
1 wetenschappelijk activiteiten binnen het specialisme.
3 Werken aan de kwaliteitsverbetering van het specialisme.
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

(Goedgekeurd)
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Excursie, hoorcollege
Leermateriaal
Sleisenger and Fortran – Gastrointestinal disease: pathofysiology, diagnosis and
management – Saunders
Hand-outs / powerpoint documentatie / referentieartikels
Referenties
Tijdschriften gastro-enterologie
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Overleg met lesgever (afspraak of via e-mail)
Overleg met directe stagebegeleider op dagdagelijkse basis
Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Portfolio
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Indien een ASO tijdens jaar 4, 5 en 6 van de ASO-opleiding jaarlijks geen minimum 14
u geaccrediteerde activiteiten heeft gevolgd en gedocumenteerd in het portfolio, kan de
ASO niet geëvalueerd worden voor “Wetenschappelijke verdieping in gastroenterologie”.
1 uur gevolgde I@home-activiteit wordt gelijkgesteld met 1 accreditatiepunt.
Eindscoreberekening
Om te kunnen slagen dienen minstens 42 u geaccrediteerde activiteiten (14 u
geaccrediteerde activiteiten gevolgd tijdens jaar 4 van de ASO-opleiding + 14 u
geaccrediteerde activiteiten gevolgd tijdens jaar 5 van de ASO-opleiding + 14 u
geaccrediteerde activiteiten gevolgd tijdens jaar 6 van de ASO-opleiding) in het
portfolio te zijn gedocumenteerd.
Vervolgens wordt een "geslaagd" / "niet geslaagd" resultaat gegeven.
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