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Onderwijstalen
Trefwoorden
Oftalmologie, kennis van de meer complexe ziektebeelden in de oogheelkunde, alsook
de aanpak ervan

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.
Een grondige kennis van de gerandomiseerde trials in de verschillende
subspecialiteiten van de oftalmologie zal een leidraad zijn om te beslissen of de
resultaten ervan toepasbaar zijn op de individuele patiënt.
Topics:

Begincompetenties
Het volgtijdelijkheidsrapport kan je downloaden op https://oasis.ugent.be/oasisweb/curriculum/voorkennisvancursus?cursuscode=D012866&taal=nl.
Met succes gevolgd hebben van het opleidingsonderdeel "Aanvullingen in oftalmologie, deel
1"

Eindcompetenties
1
1
1
2
1
3
1
4

De acquisitie van een meer gespecialiseerde en diepgaande kennis in het domein
van het specialisme verder zetten.
De verworven wetenschappelijke kennis en methodiek binnen het domein van het
specialisme (wetenschappelijke attitude van de patiëntenzorg) toepassen.
Als mede-aanspreekpunt voor externen (huisartsen en specialisten) fungeren
gebaseerd op de opgebouwde expertise.
Werken aan de kwaliteitsverbetering van het specialisme.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
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Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege
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
interageert met de lesgever, neemt noties en verwerkt de informatie zelfstandig.
Klinische discussies, en "onderwijs aan bed". De ASO interageert met de lesgever,
neemt noties en verwerkt de informatie zelfstandig.
Interuniversitaire MaNaMa studiedagen. De ASO interageert met de lesgever, neemt
noties 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 ASO, hand-outs / powerpoint documentatie waar beschikbaar.

Referenties
Tekstboeken en tijdschriften oftalmologie

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
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen, portfolio
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De ASO neemt deel aan ofwel het Europees examen van de European Board of
Ophthalmology (EBO) dat elk jaar in mei gehoudens wordt in Parijs, ofwel aan het
internationaal examen van International Council of Ophthalmology (I.C.O.). Dat laatste
examen gaat jaarlijks door in april en wordt georganiseerd in de Dienst Oftalmologie UZ
Gent voor gans België en eventuele internationale kandidaten.
Indien geslaagd voor één van deze examens wordt er een pass toegekend voor dit
opleidingsonderdeel.
Een tweede kans is mogelijk. Deze evaluatie wordt gedaan door leden van de
Erkenningscommissie Oftalmologie. Het examen gaat door in Brussel en wordt enkel
ingericht indien nodig.

Eindscoreberekening
De finale evaluatie vindt plaats op het einde van de opleiding.
Een "geslaagd" / "niet geslaagd" resultaat wordt gegeven.

Faciliteiten voor werkstudenten
Geen. De MaNaMa opleiding oftalmologie is een voltijdse opleiding.
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