MASTER IN DE ZIEKENHUISHYGIËNE (MANAMA)
Interuniversitaire opleiding in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, de Katholieke Universiteit Leuven en
de Vrije Universiteit Brussel
60 STUDIEPUNTEN – ONDERWIJSTAAL: NEDERLANDS – DIPLOMA: MASTER OF SCIENCE

INHOUD
Dit interuniversitair programma wil de studenten vanuit diverse
vakinhouden meer inzicht geven in dit werkveld en voorbereiden
op de functie van arts-ziekenhuishygiënist.
Op het einde van de opleiding beschikt de afgestudeerde over:
−− een doorgedreven kennis van de organisatie van de medische
en verpleegkundige activiteiten;
−− een parate kennis van maatregelen ter preventie van
ziekenhuisinfecties en epidemieën alsook kennis van de
methodologie van informatieverwerking, literatuurstudie en
analyse van nieuwe guidelines;
−− de vaardigheid om bv. in het kader van een epidemische
situatie een vraagstelling te kunnen formuleren en een
epidemiologisch onderzoek in te stellen, data te verzamelen,
te interpreteren en statistisch te verwerken volgens
wetenschappelijke methoden;
−− de vaardigheid om de resultaten van een epidemiologische
investigatie samen te vatten en d.m.v. teamwork en met de
nodige communicatieve vaardigheden de informatie over te
brengen aan de betrokkenen;
−− de kundigheid om een gedetailleerde procesanalyse uit te
voeren ter verbetering van de kwaliteit van de zorg.

ARBEIDSMARKT
Eén van de normen voor de erkenning van ziekenhuizen en
andere verzorgingsinstellingen is de aanwezigheid van een
arts-ziekenhuishygiënist in de instelling.
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MASTER IN DE ZIEKENHUISHYGIËNE (MANAMA)
60 STUDIEPUNTEN – ONDERWIJSTAAL: NEDERLANDS – DIPLOMA: MASTER OF MEDICINE

TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA

Rechtstreeks:
−− Ma specialistische geneeskunde, afstudeerrichting klinische
biologie
opleiding(en) oude structuur:
• arts met specialisatie klinische biologie
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Via voorbereidingsprogramma:
−− Ma klinische biologie
−− Ma in de geneeskunde
opleiding(en) oude structuur:
• GGS klinische biologie voor apotheker
• arts
Na geschiktheidsonderzoek en via voorbereidingsprogramma:
−− Ma farmaceutische zorg (*)
−− Ma geneesmiddelenontwikkeling (*)
opleiding(en) oude structuur:
• apotheker
(*) bijkomende voorwaarde: de student moet op dat moment ook
ingeschreven zijn in de master-na-masteropleiding in de klinische
biologie

Kandidaten moeten hun diploma, vergezeld van het diploma
supplement, voorleggen aan de faculteit vóór de inschrijving.
De faculteit bevestigt op basis van die documenten of de student aan
de vereisten voldoet.

PRAK TISCHE INFORMATIE

Studieprogramma:
https://studiegids.ugent.be
> faculteiten > opleidingstypes > ga naar de opleiding van je keuze
Infomomenten
Masterbeurs
www.ugent.be/masterbeurs
Inschrijving en administratie
De colleges worden gegeven in Antwerpen (Universiteit Antwerpen),
Brussel (Vrije Universiteit Brussel), Gent (Universiteit Gent) en
Leuven (Katholieke Universiteit Leuven).
De plaats van inschrijving is vrij te kiezen.
Studiegeld
Meer informatie vind je op:
www.ugent.be/studiegeld

Contact
Universiteit Gent
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Diagnostische Wetenschappen
Prof. dr. Isabel Leroux-Roels
Campus UZ Gent – Ingang 1, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent
T 09 332 36 58 (secretariaat) – isabel.lerouxroels@ugent.be
Voor de coördinerende universiteit:
Katholieke Universiteit Leuven
Yasmin Libens
UZ Leuven, campus Gasthuisberg
Herestraat 49, 3000 Leuven
T 016 34 62 60 – yasmin.libens@kuleuven.be
Universiteit Antwerpen
Prof. dr. J. Weyler – opleidingscoördinator
Vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde
Campus Drie Eiken, Gebouw R, 2de verdieping
Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen
Secretariaat
T 03 265 25 83 – sanne.berwaerts@uantwerpen.be
Vrije Universiteit Brussel
Faculteitssecretariaat Geneeskunde en Farmacie
T 02 477 41 10 – secretariaat@gf.vub.ac.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

