Studiefiche
Vanaf academiejaar 2014-2015

Medische hulpmiddelen en implantaten (J000413)
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 4.0
Studietijd 120 u
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45.0 u
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Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Swartenbroekx, Jo
CRAEYE, SOFIE
De Moor, Sofie
DE MUELENAERE, SARAH
Janssens, Nicky

hoorcollege
werkcollege
UA
UA
FW03

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Master of Science in de ziekenhuisfarmacie

37.5 u
7.5 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
Medelesgever
Medelesgever
Medelesgever
stptn
4

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Medische hulpmiddelen, implantaten

Situering
De bedoeling van het college is de apothekers die een specialisatie
ziekenhuisapotheker volgen een grondige kennis bij te brengen van de medische
hulpmiddelen en implantaten die specifiek in een ziekenhuis worden aangewend.
Tevens moeten zij een inzicht verwerven in de betrokken wetgeving van de
ziektekostenverzekering.

Inhoud
Het eerste deel van de cursus geeft een inleiding in de verschillende toepassingen van
steriel medisch materiaal. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de
kwaliteitsvereisten die een veilig gebruik bij de patiënt moeten waarborgen. Een tweede
deel brengt een eerder gedetailleerd overzicht van implantaten gebruikt als medische
hulpmiddelen (in de orthopedische heelkunde, algemene heelkunde, in de
oogheelkunde, in de neurochirurgie, in de urologie, in de cardiale chirurgie)

Begincompetenties
Eindcompetenties van de Master in de farmaceutische zorg of de Master in de
geneesmiddelenontwikkeling of de beoogde competenties op een andere manier
hebben verworven.

Eindcompetenties
-Kennis hebben van de technische en wettelijke aspecten van medische materialen en
implantaten.
-Participeren in het beleid van het ziekenhuis mbt geneesmiddelen, medische
hulpmiddelen en implantaten, meer bepaald in het Medisch Farmaceutisch Comité en
het Comité voor Medisch Materiaal.
-Op een kritische wijze communiceren met andere zorgverstrekkers en de
ziekenhuisdirectie.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
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van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Excursie, hoorcollege, werkcollege, klinisch hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
De werkcolleges zijn er op gericht de kennis van de student uit te breiden door
bedrijfsbezoeken en lezingen. Zo krijgt hij een algemeen overzicht van het materiaal
vanaf de productie tot bij de toepassing bij de patiënt.

Leermateriaal
Syllabus (20 euro), PowerPoint presentaties (worden digitaal bezorgd aan de studenten
zodat zij zelf kunnen uitprinten)

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De student heeft de mogelijkheid om persoonlijk contact op te nemen met de lesgevers
(eventueel via het on-line forum).

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen, openboekexamen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen, openboekexamen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk, open boek.

Eindscoreberekening
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