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INHOUD
Het belang van genetisch onderzoek in de gezondheidszorg
neemt progressief toe. Er is ook een sterk toenemende nood aan
genetische counseling: voor een aantal genetisch bepaalde
aandoeningen kan erfelijkheidsonderzoek aangeboden worden.
Het postgraduaat genetic counseling leidt jou op tot een
bekwame genetic counselor die in staat is het volledige proces
van erfelijkheidsdiagnostiek en -advisering zelfstandig uit te
voeren voor een omschreven groep aandoeningen. Tijdens de
opleiding verwerf je de nodige wetenschappelijke kennis,
klinische vaardigheden en professionele attitude om een gepast
handelingsplan op te stellen binnen de grenzen van jouw
discipline en expertise.
OPBOUW
De omvang van deze opleiding bedraagt 28 studiepunten. Het
opleidingsprogramma omvat 5 opleidingsonderdelen die gespreid
over twee academiejaren (14 studiepunten per jaar) alternerend
worden aangeboden. Er is dus maar om de twee jaar nieuwe
instroom mogelijk, nl. in de even academiejaren: 2020-2021,
2022-2023 enz.

ARBEIDSMARKT
Door de sterk toenemende nood aan genetische counseling
worden de acht genetische centra in België met grote capaciteits
problemen geconfronteerd.
De omschreven werkvelden waarin de genetic counselor
werkzaam is, zijn:
−− oncogenetica
−− cardiogenetica
−− prenatale diagnostiek
−− bindweefselaandoeningen
−− neurogenetica
−− oftalmogenetica
−− dysmorfologie en mentale retardatie
−− overige frequent voorkomende genetische aandoeningen.

2019–20
GE21

POSTGRADUAATSOPLEIDING GENETIC COUNSELING
28 STUDIEPUNTEN – ONDERWIJSTAAL: NEDERLANDS – POSTGRADUAATSGETUIGSCHRIFT

TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
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GE17
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Na geschiktheidsonderzoek:
−− Ma biomedische wetenschappen
−− Ma psychologie
−− Ba verpleegkunde
−− Ba vroedkunde
opleiding(en) oude structuur:
• licentiaat biomedische wetenschappen
• licentiaat psychologie
• gegradueerde verpleegkunde
• vroedvrouw
−− Kandidaten die beschikken over een ander bachelor- of
masterdiploma dan degene die hierboven genoemd worden,
kunnen toegelaten worden op basis van behaalde kwalificaties
(EVK) of voldoende beroepservaring (EVC).

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

Voor deze opleiding kunnen zich maximaal 25 studenten inschrijven.
De selectie gebeurt op basis van een inhoudelijke dossier
beoordeling (bv. behaalde graden, specialisaties, werkervaring,
motivatie …).

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