Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Aanvullingen in pediatrie, deel 1 (D012889)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.
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Trefwoorden
Specialisatie pediatrie, Kindergeneeskunde
Situering
Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot 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:
• Basiskennis van de pediatrische ziektebeelden en technieken
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.
2 Een diepgaande vakspecifieke wetenschappelijke kennis en methodiek ontwikkelen
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
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
• Lessen (minstens 21 uur) gegeven door specialisten uit de verschillende
• subdisciplines van de pediatrie, in een turnus van 1,5 jaar.
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• Interuniversitaire voedingstraining: 8 uur (verplicht onderdeel).
• EPLS-cursus: aanleren van reanimatietechnieken: 16 uur (verplicht onderdeel).
Leermateriaal
Hand-outs / powerpoint documentatie
Referenties
Nelson: Textbook of pediatrics
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Overleg met lesgever (afspraak of via e-mail)
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
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
Er moet bewijs zijn van 60 contacturen met verplichte deelname aan voedingstraining
en EPLS-curus evenals geslaagd zijn voor het interuniversitair examen pediatrie om te
slagen voor dit vak.
Evaluatie PE1: Interuniversitair schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatie PE2: Interuniversitair schriftelijk examen met meerkeuzevragen, kan
mondeling georganiseerd worden
Evaluatie NPE en Tweede kans NPGE: Portfolio met aantonen van:
• voldoende contacturen (60u) met
• verplichte deelname aan de voedingstraining
• verplichte deelname EPLS-cursus
Eindscoreberekening
Een "geslaagd" / "niet geslaagd" resultaat wordt gegeven.
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