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Onderwijstalen
Trefwoorden
Specialisatie pediatrie, kindergeneeskunde
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. Tevens dient de ASO te functioneren met
toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.
Topics:
• Diepere kennis van de ziektebeelden en gespecialiseerde technieken.
Begincompetenties
Het volgtijdelijkheidsrapport kan je downloaden op https://oasis.ugent.be/oasisweb/curriculum/voorkennisvancursus?cursuscode=D002747&taal=nl.
Met succes gevolgd hebben van het opleidingsonderdeel "Aanvullingen in pediatrie, deel 1".
Eindcompetenties
1 De acquisitie van een meer gespecialiseerde en diepgaande kennis in het domein
1 van het specialisme verder zetten.
2 De verworven wetenschappelijke kennis en methodiek binnen het domein van het
1 specialisme (wetenschappelijke attitude van de patiëntenzorg) toepassen.
3 Als mede-aanspreekpunt voor externen (huisartsen en specialisten) fungeren
1 gebaseerd op de opgebouwde expertise.
4 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
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Toelichtingen bij de didactische werkvormen
• Lessen (minstens 28 uur) gegeven door specialisten uit de verschillende
• subdisciplines van pediatrie, in een turnus van 3 jaar.
• Interuniversitaire gastrotraining (8 uur).
• Interuniversitaire neonatologietraining (8 uur).
• Gespecialiseerde opleidingsdagen: PICU symposium (Ugent), Gastrodag (Ugent),
• pneumodagen (VUB)…
Opmerking: geaccrediteerde opleidingen kunnen slechts in 1 vak gebruikt worden, nl.
ofwel wetenschappelijke verdieping ofwel Aanvullingen in de pediatrie.
Leermateriaal
Hand-outs / powerpoint documentatie
Referenties
Nelson: Textbook of pediatrics
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Overleg met lesgever (afspraak of via e-mail)
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, participatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Het portfolio wordt geëvalueerd op het aantal contacturen waarvan er minstens 60 u
aanwezigheid moet aangetoond worden.
Eindscoreberekening
De finale evaluatie vindt plaats op het einde van de opleiding.
Een "geslaagd" / "niet geslaagd" resultaat wordt gegeven.
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