Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Ambulatorische kliniek en kliniek voortplanting, verloskunde en
bedrijfsdiergeneeskunde van herkauwers (G000671)
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 9.0
Studietijd 270 u
Contacturen
200.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (jaar)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Opsomer, Geert

excursie
practicum
kliniek
DI08

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Master of Veterinary Medicine in de diergeneeskunde
(afstudeerrichting onderzoek)

10.0 u
20.0 u
150.0 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
9

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands, Engels
Trefwoorden
Herkauwer, ambulatorische kliniek en bedrijfsdiergeneeskunde

Situering
Dit onderdeel heeft als doelstelling de student vertrouwd te maken met de
dagdagelijkse herkauwerpraktijk, diergeneeskundige begeleiding van rundveebedrijven
en met de aanpak van specifieke diergeneeskundige bedrijfsproblemen op
rundveebedrijven. De student dient diergeneeskundige en zoötechnische problemen te
kunnen herkennen, analyseren en oplossen. Dit impliceert dat men een goede kennis
nodig heeft van de reproductie kengetallen, de epidemiologie en pathologie van diverse
infectieziekten en van economisch verantwoorde controlemaatregelen.

Inhoud
De inhoud van dit onderdeel bestaat enerzijds in het vertrouwd worden met de
dagdagelijkse praktijk en anderzijds in het kunnen toepassen en integreren van
verschillende disciplines in concrete bedrijfssituaties. De inhoud behelst o.a. •
Interpretatie van bedrijfsgegevens o.a. vruchtbaarheids- en productieresultaten •
Aanpak van infectieuze en zoötechnische bedrijfsproblemen in de verschillende
productiestadia en in verschillende productiesystemen.

Begincompetenties
Een grondige kennis van de voortplantingsfysiologie, infectieziekten en epidemiologie
van herkauwers is essentieel. De kennis verworven in het 2de master
diergeneeskunde.
Opname van dit vak is enkel mogelijk indien men geslaagd is voor de bachelor
diergeneeskunde of indien men een GIT traject heeft tussen 3de bachelor en 1ste
master.
Voor externe studenten (studenten niet ingeschreven in de opleiding
diergeneeskunde): opname van dit vak is enkel mogelijk indien voldaan is aan de
belangrijkste eindcompetenties van de bachelor diergeneeskunde en na goedkeuring
van de curriculum commissie.

Eindcompetenties
Dit omvat kennis en inzicht verwerven in de meest voorkomende diergeneeskundige
(bedrijfs)problemen op herkauwerbedrijven en deze kennis ook kunnen toepassen.

Creditcontractvoorwaarde

(Goedgekeurd)
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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
Excursie, kliniek, practicum
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges, excursies, kliniek en practica
Bedrijfsbezoeken met 3 studenten, practica in grotere groepen, hoorcolleges, excursies
en oefeningen via elektronische leeromgeving.
Mondeling examen, permanente evaluatie, verslagen, actieve participatie tijdens de
kliniekactiviteiten

Leermateriaal
Het leermateriaal bestaat uit een syllabus. Tijdens de bedrijfsbezoeken en practica
wordt verwezen naar andere cursussen, handboeken, artikels en electronische
informatiebronnen voor het eventueel opzoeken van bijkomende gegevens.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vermits er meestal in kleine groepen wordft gewerkt worden de studenten van kortbij
opgevolgd.

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen, participatie, gedragsevaluatie op de werkvloer, verslag
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen, participatie, gedragsevaluatie op de werkvloer, verslag
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Mondeling examen, participatie, gedragsevaluatie op de werkvloer, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Periodieke evaluatie onder vorm van schriftelijk examen (open vragen en
meerkeuzevragen), medewerking bedrijfsbezoeken en practica, indienen van verslagen
van bedrijfsbezoeken. Permanente evaluatie: beoordelen motivatie tijdens
bedrijfsbezoeken en practica, het maken van verslagen van bedrijfsbezoeken. Het
vermelde aantal uren klinische opleiding is richtinggevend en wordt jaarlijks bepaald in
functie van de case load en het aantal studenten per optie. Wegens de
seizoensgebonden variatie in patiëntenaanbod dienen de kliniekuren evenredig over
het volledige academiejaar en het daaraan voorafgaande zomerreces gespreid te
worden. Deelname aan de klinieken is verplicht. Doelbewust ontrekken aan de
periodeen/ of niet-periodegebonden evaluatie kan leiden tot het niet-geslaagd zijn.

Eindscoreberekening
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