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INHOUD EN OPBOUW
In het laatste jaar van de masteropleiding geneeskunde volg je
het vak Verdiepende oriëntatiestage. Heb je ambitie om daarna te
starten met de master-na-masteropleiding huisartsgeneeskunde
dan kies je bij voorkeur voor minstens één stage huisartsgenees
kunde. Mocht je geen stage huisartsgeneeskunde hebben
afgewerkt, dan kun je in de zomervakantie de huisartstage
inhalen. Die stage is immers één van de toelatingsvoorwaarden
voor de master-na-masteropleiding in de huisartsgeneeskunde.
Bovenop de stage huisartsgeneeskunde moet elke kandidaat-
student deelnemen aan de bekwaamheidsprocedure om
toegelaten te worden tot de opleiding. Een concrete beschrijving
van de toelatingsprocedure is terug te vinden onder de rubriek
Toelatingsvoorwaarden.
Tijdens de opleiding tot huisarts (master huisartsgeneeskunde)
volg je een programma bestaande uit stages bij een huisarts en
huisartsrelevante ziekenhuisdiensten. Het betreft een voltijdse
begeleide en bezoldigde praktijkuitoefening bij een aangestelde
praktijkopleider. In het tweede jaar van de opleiding loop je zes
maand opleiding bij een erkende ziekenhuisopleider. Daarnaast
zijn tijdens de drie jaar groepsbijeenkomsten geprogrammeerd,
seminaries die worden begeleid door een stagemeestercoördinator, thematische opleidingssessies en vormen van
afstandsleren (via internet).
Als afronding van de opleiding wordt een masterproef afgeleverd
bestaande uit een wetenschappelijk onderbouwd praktijkproject
of ander huisartsrelevant onderzoeksproject als scriptie en een
portfolio. Voor de organisatie van de opleiding werken de vier
Vlaamse universitaire huisartsencentra samen.

ARBEIDSMARKT
Wie kiest voor huisartsgeneeskunde zoekt een vestiging meestal
in functie van de regionale spreiding; de laatste tijd meer en meer
in associatie met andere huisartsen of paramedici. De meeste
huisartsen werken onder het statuut van zelfstandige.
De taken van de huisarts zijn breder dan die van de specialist.
Voor de meeste patiënten is de huisarts de eerste contactpersoon
en meestal ook de vertrouwensfiguur, die via het Globaal Medisch
Dossier de zorgverlening in overleg met de patiënt coördineert en
zorgt voor continuïteit. Een huisarts maakt kennis met alle
mogelijke ziektebeelden waaronder ook psychosociale klachten.
Negentig procent van de problemen lost de huisarts zelf op,
ongeveer tien procent van de patiënten wordt doorverwezen.
Aangezien de huisarts een centrale plaats bekleedt in de eerste
lijn, is die vaak betrokken in samenwerkingsverbanden bv. met
specialisten, klinieken, OCMW, diensten voor thuisverzorging,
centra voor geestelijke gezondheidszorg ... Daarnaast heeft de
huisarts uiteraard ook een preventieve taak.
Door de veroudering van de bevolking en een dalend aantal
huisartsen is er een stijgende vraag naar huisartsen.
Huisartsenwachtposten tijdens het weekend en georganiseerde
weekwachten maken de laatste jaren opgang wat de combinatie
werk-privé grondig vergemakkelijkt.
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TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA

Na dossieronderzoek (*):
−− Ma geneeskunde: afstudeerrichting huisarts (4-jarige master)
−− Ma geneeskunde (3-jarige master)
opleiding(en) oude structuur:
• arts: afstudeerrichting huisartsgeneeskunde
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(*) De toelatingsprocedure bestaat uit verschillende fases:
−− fase 1 is de administratieve fase waarbij je formele voorwaar
den moet vervullen om te worden opgenomen in een
interuniversitaire (inschrijvings)lijst voor deelname aan fase 2,
nl. het afleggen van de eigenlijke bekwaamheidstoets;
−− fase 2 bestaat uit het afleggen van de bekwaamheidstoets
waarbij huisartsgeneeskundige basisattitudes, vaardigheden en
kennis worden getoetst;
−− fase 3 bestaat uit een interuniversitair jury-examen en is
bedoeld voor wie niet geslaagd is in fase 2.
Als je geslaagd bent, dan kan je starten aan de driejarige opleiding
die leidt tot een masterdiploma in de huisartsgeneeskunde.

PRAK TISCHE INFORMATIE

Studieprogramma:
https://studiegids.ugent.be
> faculteiten > opleidingstypes > ga naar de opleiding van je keuze
Infomomenten
Masterbeurs
www.ugent.be/masterbeurs
Studiegeld
Meer informatie vind je op:
www.ugent.be/studiegeld

Contact
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen –
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Centrum Huisartsgeneeskunde
Ilse Van der Stichelen
Campus UZ Gent – Ingang 42, 6de verdieping,
Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent
T 09 332 36 12
Gedetailleerde informatie over de opleiding vind je op
www.icho.be

De informatie op deze fiche is bijgewerkt tot 1 januari 2019.

Meer info
Afdeling Studieadvies – Campus Ufo, Ufo,
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent, T 09 331 00 31
studieadvies@ugent.be – www.ugent.be/studieadvies

