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UHASSELT IS ANDERS.
ONTDEK HIER WAAROM!
Studeren aan UHasselt? We hebben een uniek onderwijsmodel, afgestemd op de wereld, de arbeidsmarkt én de
studenten van vandaag. Een unieke manier van opleiden, evalueren en samenwerken. Je studeert hier niet zomaar, je
wordt gevormd tot een ondernemend persoon met de juiste skills voor de job die jij later wil. Dat maakt van UHasselt de
universiteit van vandaag. Hoe we dat aanpakken? Dat lees je hieronder. Of je komt gewoon eens kijken, natuurlijk…

Welkom, aan de universiteit van vandaag.

WE HOUDEN VAN
ACTIE ÉN INTERACTIE
“Aan de universiteit van vandaag
praat je wél in de les.”

WE ZETTEN IN OP
KORTE LESPERIODES

Aan UHasselt draait het allemaal om actie én interactie.
Dus ja: bij ons mag je praten in de les. Beter nog: soms

“Aan de universiteit van vandaag leer je
aan dezelfde snelheid als je leeft.”

moét je praten. We zetten je aan om mee te zoeken naar
het antwoord. Géén éénrichtingsverkeer, jouw deelname is
cruciaal. Net daarom kiezen we voor een variatie aan
onderwijsvormen:

hoorcolleges,

responsiecolleges

De wereld draait snel. Wij draaien mee, dat maakt het leven

(waarin je de leerstof bespreekt), groepsopdrachten,

vandaag snel, intens en boeiend. Het academisch jaar van

werkzittingen (waarin je oefeningen maakt), stages,

UHasselt weerspiegelt deze snelheid en intensiteit. Aan

practica, labo’s… Die variatie zorgt er bovendien voor dat

UHasselt is het jaar opgedeeld in 2 semesters van elk 20

je geïnteresseerd en getriggerd blijft (nóg een voordeel).

weken. Elk semester is opnieuw opgedeeld in 2 kwartielen
van telkens 10 weken (inclusief blok en examens). Da’s

Naast al die verschillende lesvormen kiezen we voor kleine

inderdaad anders dan bij andere universiteiten. Goed

groepen (geen overvolle aula’s bij ons). Dankzij die kleine

nieuws: het biedt jou twéé voordelen.

groepen kom jij aan de beurt, kan jij vragen stellen (en het
antwoord zoeken), zélf de handen uit de mouwen steken en

In deze korte onderwijsperiodes krijg je een beperkt

aan de slag gaan.

aantal

opleidingsonderdelen,

zodat

je

intensief

met

deze leerstof kan bezig zijn. Je kan je dus écht ergens in
vastbijten. Het geeft de juiste focus en komt je leerproces ten
goede. En zo wordt de werkdruk meteen gelijkmatig over
het jaar gespreid.
En: we verzekeren dat iedereen in het eerste bachelorjaar
binnen de 10 weken weet waar hij/zij staat. We
examineren zodra een vak afgerond is. Dankzij deze
snelle feedback kan je je leerproces snel bijsturen. Je
kan met andere woorden snel groeien en schakelen.
En dat zal je later alleen maar van pas komen.
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WE GELOVEN IN
DENKEN ÉN DOEN
“Aan de universiteit van vandaag
is doen een hoofdvak”

Vanaf je eerste bachelorjaar ontwikkel je naast academische
vaardigheden ook professionele skills. Welke? Helder

WE GELOVEN IN BEGELEIDING
VAN ONZE STUDENTEN

presenteren en communiceren, project management, time
management, multidisciplinair samenwerken, zelfsturend

“Aan de universiteit van vandaag
geef jij je richting richting.”

handelen, ethisch denken en doen.
Onze variatie in lesvormen (van klassieke hoorcolleges tot
practica, responsiecolleges, labo’s en veldwerk) helpen je

Iedere student is anders. Iedere student krijgt daarom de

bij het kweken van al die vaardigheden. In veel van die

begeleiding die hij nodig heeft.

lesvormen werk je in kleinere groepen, dat zorgt ervoor
dat jouw inbreng van belang is, dat je mee moet denken

Door de kleine groepen ligt de drempel tussen docenten

en doen, dat je aan bod komt, zo leer en groei je sneller.

en studenten laag: tijdens de colleges is er tijd en ruimte

Elke lesvorm zet in op een verschillende skill. En al die skills

voor uitleg. Heb je toch nood aan meer uitleg? Geen

leiden samen tot sterke studenten.

probleem. Onze proffen en hun assistenten hebben heel
wat contactmomenten, zo kan je altijd bij hen terecht voor

We reiken je niet alleen enkele vaardigheden aan, we sturen

meer uitleg. In sommige opleidingen zijn er zelfs mentoren,

je ook de wereld in. UHasselt is deel van een community

coaches en tutorprojecten.

van internationale docenten, onderzoekers en studenten.
We doen aan uitwisselingen met buitenlandse universiteiten,

Ook op het vlak van begeleiding geloven we in een

onderzoekscentra en organisaties.

groeitraject: van intensieve begeleiding naar zelfstandig
studeren én doen. Zo groei en leer je het meest.

En daar stopt het niet. Wil je al een stap zetten in de echte
wereld? Ook daarvoor zijn heel wat opportuniteiten aan

Blijf je tijdens je studie toch twijfelen aan jezelf of je

UHasselt. Zo kan je bijvoorbeeld meewerken aan TEDx-

studiekeuze? Dat gebeurt wel vaker dan je denkt. Een

UHasselt. Droom je nog iets groter: van een eigen bedrijfje

goede studiekeuze maken en de richting vinden die bij

bijvoorbeeld? UHasselt steunt ondernemende studenten op

jou past, is niet eenvoudig. Daarom hebben wij een heel

alle manieren. Vraag maar aan onze oud-studenten die hun

team van studie- en loopbaanbegeleiders die voor je klaar

eigen bedrijf oprichtten tijdens hun studie.

staan. Ze helpen je met al je vragen, maar helpen je ook
vlot doorstromen naar een andere studierichting als je niet
meteen je draai vindt.

Waarom we dit aan UHasselt allemaal doen?
Dankzij deze werkwijze en al deze ervaringen doe je zoveel meer op
dan enkel kennis. Dat is waardevol en onbetaalbaar. Dus ja, UHasselt is
anders. Het is uniek én afgestemd op de jobmarkt, wereld en studenten
van vandaag. Geen wonder dat onze afgestudeerden snel werk vinden.
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Ons onderwijs zélf eens
ontdekken? Kom gerust langs
op een openlesdag of een
proefrit!

AAN DE UNIVERSITEIT VAN VANDAAG
BOUWEN WE AAN DE GEZONDHEIDSZORG VAN DE TOEKOMST
Studeren: het is vandaag niet meer hetzelfde als gisteren. En maar goed ook, want jij bent anders. De markt van de
medische sector is anders. De wereld draait sneller. Door nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg is de rol en de
functie van zorgprofessionals voortdurend in beweging.
Onze opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen spelen in op deze dynamiek. We focussen niet
alleen op een sterke theoretische bagage, maar leren je deze kennis ook toepassen in een reallifecontext. Kennen
én kunnen dus. Vanaf het eerste jaar ga je zelf aan de slag met opdrachten en problemen in kleine groepen zodat
je je kennis kan omzetten in de praktijk. Zo leer je ontwikkelingen in je vakgebied volgen en met nieuwe medische
en wetenschappelijke informatie omgaan. En zo leiden we je op tot een zorgprofessional die meebouwt aan de
gezondheidszorg van de toekomst.
Kortom, onze opleidingen in de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen zijn afgestemd op wat jij verlangt, wat
de sector verwacht en wat de wereld nodig heeft.
Welkom aan de universiteit van vandaag!

FACULTEIT GENEESKUNDE EN LEVENSWETENSCHAPPEN
BACHELOR
GENEESKUNDE

BACHELOR
BIOMEDISCHE
WETENSCHAPPEN

180

180

SP

SP

vanuit beide bacheloropleidingen

MASTER
BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
BIOMEDICAL SCIENCES*

EDUCATIEVE MASTER
GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN**

120

120

SP

SP

EDUCATIEVE MASTER
GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN
(VERKORT TRAJECT)**

60
SP

* Er is zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige masteropleiding.
** De educatieve masteropleidingen zullen van start gaan in academiejaar 2019-2020 onder voorbehoud van de goedkeuring door de Vlaamse Regering. Zij vervangen vanaf academiejaar 2019-2020 de specifieke lerarenopleiding aan de
universiteiten en de centra voor volwassenenonderwijs. Voor meer info zie pagina 42.
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DE OPLEIDINGEN
AAN DE FACULTEIT
GENEESKUNDE EN
LEVENSWETENSCHAPPEN
Kennis toepassen

Competentiegericht leren

De opleidingen van de faculteit Geneeskunde en
levenswetenschappen focussen niet alleen op een
sterke theoretische bagage, maar leren je deze kennis
ook toepassen in een authentieke context. Vanaf het
eerste jaar ga je zelf aan de slag met opdrachten en
problemen in kleine groepen waar je de opgedane
kennis kan omzetten in de praktijk. Vanuit de filosofie
van levenslang leren, raak je ermee vertrouwd om
toekomstige ontwikkelingen in je vakgebied te volgen
en om met de lawine aan nieuwe medische en
wetenschappelijke informatie om te gaan.

Tijdens de opleiding besteden we ook ruime aandacht aan
het ontwikkelen van competenties. Zo word je al van bij de
start van je studie vertrouwd gemaakt met time- en selfmanagement en leer je efficiënt samenwerken met anderen,
zowel binnen als buiten je beroep. Ook je wetenschappelijke
vaardigheden, onderzoekstechnieken en medisch-technische
vaardigheden worden aangescherpt. Tenslotte leren toekomstige artsen vlot communiceren met patiënten en collega-zorgprofessionals en biomedici met collega-wetenschappers. Zo
bereiden we je optimaal voor op je loopbaan.

Stages in binnen- en buitenland
Ook de diverse stages bieden een perfecte voorbereiding op het beroepsleven. Tijdens de stages kom je in contact met
authentieke situaties, verwerf je aanvullende onderzoekscompetenties en specifieke technieken.

STAGES
Biomedische
wetenschappen

Geneeskunde
> ziekenhuisstage en huisartsstage
(authentieke situaties, verpleegkundige
technieken en medisch-technische
vaardigheden)

> stages in de onderzoeks- en bedrijfswereld
(onderzoekscompetenties en labo-ervaring)

Uniek is ons aanbod aan buitenlandse stages, zowel voor geneeskundestudenten (India en Myanmar), als voor
studenten biomedische wetenschappen (Erasmus ‘internships’).

meer info op
www.uhasselt.be/geneeskunde

bekijk de opleidingsfilmpjes via
www.uhasselt.be/videos
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Geïntegreerd onderwijs
In de opleidingen van de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen
is het onderwijsmodel gebaseerd op
geïntegreerde opleidingsonderdelen.
Dit betekent dat een bepaald onderwerp vanuit verschillende disciplines
wordt benaderd, er bestaan geen
klassieke ‘vakken’ meer. Hierbij wordt

uitgegaan van begeleide zelfstudie.
Zo introduceert de docent in een
college een nieuw onderwerp waarbij accenten worden gelegd die de
student structuur bieden voor het bestuderen van het nieuwe onderwerp.
Dit bestuderen doe je zelfstandig aan
de hand van opdrachten die je dient

voor te bereiden. Deze voorbereiding
én jouw vragen rond het onderwerp
worden behandeld in werkzittingen
die in kleine groep (ongeveer 25 studenten) worden georganiseerd of in
responsiecolleges voor de hele groep
studenten.

Een voorbeeld van een lesweek van eerstejaarsstudenten Geneeskunde en levenswetenschappen aan
de UHasselt: naast het contactonderwijs (aantal contacturen afhankelijk van de opleiding) werk je aan
zelfstudieopdrachten/casussen in groep of individueel en studeer je in studielokalen of de bibliotheek.
MAANDAG

DINSDAG

Inleidend
college

College

Stroomblok
(responsiecollege)

Kernblok
(hoorcollege)

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

College

Computerondersteunend onderwijs

Casusbespreking

Casusbespreking

9.00 u.

10.00 u.

11.00 u.
Stroomblok
(hoorcollege)
12.00 u.

Werkzitting in
kleine groep
met begeleider

13.00 u.

14.00 u.

Stroomblok
(werkzitting in
kleine groep)

Practicum/
Vaardigheidstraining

Practicum/
Vaardigheidstraining

15.00 u.

16.00 u.

Werkzitting in
kleine groep
met begeleider
Responsiecollege
waar resterende
inhoudelijke problemen
worden opgelost

17.00 u.
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EEN DAG UIT HET LEVEN VAN EEN STUDENT AAN DE UHASSELT
8.30 uur

Een snel ontbijt, want ik moet vertrekken. Gauw de hand-outs die ik gisteren heb uitgeprint in
mijn rugzak proppen. Hopelijk heb ik de juiste uitgeprint.

8.55 uur

Oef, net op tijd in het auditorium. Ze zeggen dat deze prof altijd stipt op tijd begint.

9.00-10.00 uur

College over de wervelkolom, wel moeilijk jargon, toch interessant. Ik weet nu eindelijk wat
een hernia is.

10.15 uur
10.30-12.00 uur

Colaatje met de rest van de groep in het cafetaria.
Even moeten zoeken naar een lokaal voor de zelfstudieopdracht wervels en ribben van
vandaag. Rammelende wervelzuil maakte het studeren wel gemakkelijker, maar door al dat
lawaai mogen we de bib niet meer binnen.

12.00-13.00 uur

Lunch in restaurant: lang aanschuiven. Frietjes wel OK. Nog wat gekletst met Sylvie en Tinne
van mijn groep. Zijn nu al vriendinnen.

13.00-15.00 uur

Terug naar klaslokaal voor ZSO. Heb samen met Sylvie en Tinne gewerkt en alle vragen kunnen oplossen. Waren net op tijd klaar. De zelfstudieopdracht van morgenvoormiddag doen
we samen op mijn kot. Cool.

15.00-16.30 uur

Werkzitting. We hadden de prof niet zelf maar een toffe assistent. Hebben eerst terug in kleine
groep gewerkt en daarna alles samen besproken. Denk dat ik het nu wel ken.

17.00-19.00 uur

Spaghetti gemaakt en op kot een paar anderen leren kennen. Er zit ook iemand van mijn
middelbare school, Jules. Volgende week is op kot officiële kennismakingsavond.

19.00-21.00 uur

Nog wat werken aan de volgende ZSO.

21.00 uur

Met Jules en de rest van kot naar film. Gelukkig is Kinepolis vlakbij.
(ZSO= zelfstudieopdrachten)
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BACHELOR

GENEESKUNDE
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DE OPLEIDING ONTLEED

BACHELOROPLEIDING
Bachelor in de geneeskunde
3 jaar = 180 studiepunten

MASTEROPLEIDING
Master in de geneeskunde
3 studiejaren of 180 studiepunten
Te volgen aan een andere Vlaamse universiteit. Er is een samenwerkingsverband met KU Leuven,
maar een overstap naar andere Vlaamse universiteiten is ook mogelijk.

VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING
De leerstof van het toelatingsexamen arts: toelatingsexamenartstandarts.be/

WERKMETHODEN
• Colleges
• Werkzittingen in kleine groep

• Stages en vaardigheidstrainingen
• Interdisciplinaire casuïstiek

EXAMENSPREIDING
• De kennis wordt getoetst doorheen het kwartiel (4SP permanente evaluatie), de toepassing
en integratie op het einde van het kwartiel (7SP medicus en 3SP professional).
• Portfolio (4SP/jaar)
• Parate Algemene Kennis (PAK) –toets (1x/jaar)

VRIJSTELLINGEN
Contactpersoon: Mevr. Heleen Vliex – heleen.vliex@uhasselt.be

meer info op
www.uhasselt.be/geneeskunde

bekijk de opleidingsfilmpjes via
www.uhasselt.be/videos
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WAAROM GENEESKUNDE
STUDEREN AAN UHASSELT?
AUTHENTIEK: PRAKTIJK- EN PATIËNTGERICHT

1

We vertrekken altijd vanuit de praktijk. Vanuit de patiënt en zijn klachten - in al hun veelzijdigheid en complexiteit.
Aandacht voor veel voorkomende klachten
Waar komt een arts in zijn beroepspraktijk het meest mee in aanraking? Daar geven we ook in ons curriculum de meeste
aandacht aan. We focussen bewust meer op veel voorkomende klachten en benaderen die in de diepte. Na drie jaar
ben je in staat om voor de meest voorkomende ziektebeelden een patiënt te onderzoeken, een diagnose te stellen en een
behandeling voor te stellen.
Contact met patiënten vanaf dag 1
In de geneeskunde gaat het altijd om de patiënt. Daarom brengen we die patiënten ook dicht bij onze studenten: via reallife
casussen, persoonlijke getuigenissen van patiëntambassadeurs en stages.
Onze patiëntambassadeurs geven “de patiënt” in de opleiding een gezicht. Zo leer je verder kijken dan de louter medische
problemen. Welke impact hebben de klachten van een patiënt op zijn gezinsleven, zijn sociaal leven en zijn arbeidsrealiteit?
Met welke andere zorgprofessionals en -instanties komt hij tijdens zijn ziekteproces nog in aanraking? En welke rol kan jij als
arts in dit proces spelen?

STUDENTGERICHT: MOTIVEREND, ACTIVEREND ÉN PERSOONLIJK

2

Aan UHasselt mag de geneeskundestudent veel verwachten. Een motiverend, stevig programma; een gepassioneerd
docententeam én een activerende leeromgeving waar de student én zijn persoonlijke groeikansen centraal staan.
Activerend
Geen hoorcolleges, maar interactiecolleges. En nog meer werkzittingen, praktische oefeningen, zelfstudie en opzoekwerk.
Aan UHasselt dagen we je uit om zelf te denken, zelf te doen én je eigen leerproces zelf in handen te nemen. In een wereld
waarin kennis continu in beweging is, moet je als arts niet alleen een stevige kennisbasis hebben. Je moet ook weten waar je
nieuwe kennis kan vergaren en hoe je nieuwe informatie kan evalueren op haar betrouwbaarheid.
Persoonlijk
We kiezen bewust voor onderwijs in kleine groepen. Voor werkvormen waarbij de prof ook optreedt als een coach. En voor
een aanpak waarin je persoonlijk begeleid wordt in en betrokken wordt bij jouw groeiproces.
Feedback creëert zelfinzicht én groeikansen. Dat vinden we dan ook extreem belangrijk. In het portfolio brengen we niet
alleen de opmerkingen van verschillende docenten, stagebegeleiders en van jou samen in één levend document. We reiken
je met het portfolio ook tools aan om met die inzichten aan de slag te gaan, en geven je kansen en methodes om je zwaktes
bij te spijkeren en van je sterktes troeven te maken.
We bieden je ook kansen om te excelleren op verschillende domeinen. Zo stimuleren we internationale uitwisselingen
en tekenden we o.a. een ambitieus student-onderzoekerstraject uit, waarin je al tijdens je studies op hoog niveau aan
academisch onderzoek kan participeren.
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GEÏNTEGREERD EN MULTI- & INTERDISCIPLINAIR

3

Schotten tussen medische disciplines slopen
Geneeskunde is multidisciplinair. Om een diagnose te kunnen stellen of een behandeling voor te stellen, moet een arts
continu kennis uit verschillende medische disciplines combineren. Daarom haalden we in onze geneeskunde-opleiding
de schotten tussen de medische disciplines weg. Je studeert niet ‘anatomie’ en ‘genetica’, maar verwerkt je medischwetenschappelijke kennis en inzichten in geïntegreerde, multidisciplinaire lesblokken.
Een 360°-blik op geneeskunde
De arts werkt voortdurend samen met artsen uit verschillende medische disciplines en met andere (niet-)medische spelers in
het zorglandschap.
Hoe kijkt een huisarts naar een patiënt met Alzheimer? Hoe kijken de neuroloog, de maatschappelijk werkster en
de psycholoog naar diezelfde patiënt? Door de casussen vanuit die verschillende perspectieven te benaderen en de
verschillende spelers, inclusief de patiënt en zijn omgeving aan het woord te laten, leer je vanuit een 360°-blik naar
medische problemen kijken, en krijg je meer inzicht in de specifieke rol van de verschillende spelers.
Meer dan een medisch expert
Vandaag is de arts véél meer dan een medisch expert. Volgens het internationaal erkende CanMEDS-model speelt hij als
zorgprofessional wel 7 rollen tegelijkertijd. In ons curriculum verankeren we een gestage groei in al die 7 rollen.
Omdat die verschillende rollen in de praktijk niet op zichzelf staan, komen ze ook in ons curriculum geïntegreerd aan
bod. Leerlijnen als ethiek, communicatie en medische psychologie doorkruisen het hele curriculum en haken op het juiste
moment inhoudelijk in op het medisch-wetenschappelijke programma. En in de integratiedagen, de afsluiter van elk lesblok,
benaderen we verschillende patiëntgerichte casussen vanuit alle verschillende perspectieven die tijdens de lesblokken aan
bod kwamen.

communicator

professional

teamspeler

MEDISCH
EXPERT
wetenschapperr

manager

Aan de universiteit van vandaag is
een opleiding nooit enkel academisch,
maar ook altijd praktisch.

gezondheidspromotor

UHasselt is anders. Blader snel even terug naar pagina 2.
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Bacheloropleiding praktisch
TIEN WEKEN
Een academiejaar omvat vier ‘kwartielen’ van ongeveer 10 weken. In élk kwartiel krijg je de nodige kennis aangereikt
om van jouw een medicus te maken (rood – 11SP). Maar je bouwt ook aan je rol als communicator, teamspeler,
manager, wetenschapper, gezondheidsbevorderaar en professional (blauw – 3SP). Inhoudelijk vormen de lijn
medicus en de lijn professional één geïntegreerd geheel. Portfolio is een jaarvak met 1 SP in elk kwartiel.

EERSTE JAAR
Kwartiel 1
Van gen
tot patiënt
11SP + 3SP

Kwartiel 2
Diagnose en
beeldvorming
11SP + 3SP

Kwartiel 3
Diagnose
en therapie
11SP + 3SP

Kwartiel 4
Aanval en
verdediging
11SP + 3SP

Portfolio (4SP)

VAARDIGHEDEN en
ATTITUDES

PROFESSIONAL
KENNIS
en TOEPASSING VAN
KENNIS

MEDICUS
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het
academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van de nieuwe inschrijvingen.

STUDEERBAAR
Studeerbaarheid vinden we enorm belangrijk. Daarom bouwen we het curriculum zo op dat je aan 40 à 45 uren per
week voldoende hebt om alles bij te houden. Maximum 15 uren hiervan is contactonderwijs met de docenten en we
zetten hierbij in op interactief onderwijs in kleine groepen. Door de leerstof op te delen in kleine logische eenheden
en duidelijke studie-instructies te formuleren, helpen we je bij je zelfstudie. We beperken het totaal aantal bladzijden
nieuwe leerstof per week.
EVALUATIE
Tijdens een kwartiel zijn er meerdere evaluatiemomenten. Doorheen het kwartiel wordt jouw kennis op verschillende
momenten getoetst. Aan het einde van het kwartiel is er een ‘kwartieltoets’ waarin nagegaan wordt of je de opgedane
kennis ook kan toepassen en integreren. Om je basiskennis als toekomstig arts scherp te houden, leg je aan het einde
van kwartiel 3 een ‘permanente kennistoets’ (PAK-toets) af. Deze toetst bevraagt de minimale basiskennis van alle voorgaande kwartielen die eender welke beginnende arts zou moeten kennen.
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COACHING

Toelatingsexamen arts
Als je geneeskunde wil studeren, moet je vooraf slagen voor het toelatingsexamen arts. Het examen wordt jaarlijks georganiseerd door het departement
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Het toelatingsexamen bestaat uit twee delen:
• Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (KIW-deel) peilt naar je kennis
en inzicht in biologie, chemie, fysica en wiskunde.
• Generieke competenties (GC-deel) peilt naar algemene competenties
die belangrijk zijn voor een toekomstige arts.
Meer informatie: Toelatingsexamenartstandarts.be

UHasselt bereidt jou optimaal voor
op het toelatingsexamen! Tijdens
enkele sessies scherp je je kennis
en vaardigheden aan die tijdens
het examen getest worden. En je
proeft ook meteen van de sfeer aan
de universiteit… Wij bieden twee
formules aan:
De coaching full option is gespreid
over het hele schooljaar. Op het programma staan acht sessies over het
KIW-luik, één over het GC-luik, twee
werkzittingen en een proefexamen.
Meer info via
www.uhasselt.be/coachingfull
De coaching mini option is een wat
beknoptere versie met één KIW-sessie en één GC-sessie.
Meer info via www.uhasselt.be/
coachingmini

“Je kan aan UHasselt terecht om je
optimaal voor te bereiden op het toelatingsexamen
via onze coachingdagen.”
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STAGES EN CASUSSEN
Tijdens de opleiding doorloop je verschillende stages:

KIJKSTAGE

VERPLEEGSTAGE

In het eerste en tweede opleidingsjaar worden er twee
dagen kijkstage voorzien in verschillende settings: bij de
huisarts, in het ziekenhuis, in een woonzorgcentrum, in
een geestelijke gezondheidszorgfaciliteit... Zo krijg je als
student een brede kijk op de gezondheidszorg. Voor elke
stage krijg je een specifieke opdracht mee.

In de zomervakantie tussen jaar 1 en jaar 2 ga je twee
weken op verpleegstage in het ziekenhuis. Je past de
vaardigheden toe die je doorheen het academiejaar
geleerd hebt en je krijgt een goede kijk op de rol van de
verpleegkundige in het ziekenhuis.

MEDISCHE STAGE

INLEEFSTAGE

In het derde opleidingsjaar ga je tien dagen op medische
stage, zowel bij de huisarts als in het ziekenhuis.

Studenten kunnen zich kandidaat stellen voor een
inleefstage in het buitenland (India, Myanmar...) tijdens
de zomervakantie volgend op het derde bachelorjaar.
Aan deze stage is een voorbereidingstraject en een
selectieprocedure verbonden.

Om vanuit de authentieke beroepspraktijk te vertrekken, wordt in elk opleidingsonderdeel met verschillende soorten
casussen gewerkt:

THEMACASUS

INTEGRATIECASUS

INTERDISCIPLINAIRE
CASUS

Een themacasus of een inleidende
casus vormt de klinische kapstok
waaraan nieuwe leerstof voor een bepaalde periode van één of meerdere
weken wordt opgehangen. Door
deze casussen begrijp je waarom je
bepaalde leerstof moet kennen en
kunnen als toekomstige arts.

In de integratiecasus leer je de kennis
en de vaardigheden van het huidige en de voorgaande kwartielen
toepassen. Op de kwartieltoets zal
je gelijkaardige casussen moeten
oplossen.

Elk kwartiel heeft een
interdisciplinaire casus waarbij alle
mogelijke aspecten van ziekte en
gezondheid aan bod komen. Het
verhaal en de ervaringen van de
patiënt staan hierbij centraal.

14

15

WERKEN MET AMBASSADEURS

“Geen artsen zonder patiënten en dus geen opleiding geneeskunde
zonder patiënt-ambassadeurs.”
Geneeskunde draait niet om ziekten, maar om (zieke)
mensen. En dat nemen we aan UHasselt ernstig. Je kan
veel over Alzheimer, mucoviscidose, kanker en zo veel
meer ziekten leren in tekstboeken, maar daarmee heb
je nog geen idee van wat patiënten met een dergelijk
ziekte ervaren, hoe ziekte en zorg hun leven beïnvloeden,
en welke impact jij daar straks als arts op zal hebben.
Daarom spelen patiënten in onze opleiding een essentiële
rol. Hun bijdrage maakt het mogelijk om op een unieke
manier in te zetten op alle vaardigheden die belangrijk
zijn om een goede arts te worden, want wie kan beter
dan de patiënten zelf aangeven wat een uitstekende arts
onderscheidt van een minder goede.

Aan UHasselt krijgen patiënten een echte plaats in de
opleiding: we brengen patiënt-ambassadeurs samen die
studenten doorheen de drie bachelorjaren meenemen in
hun verhaal. Ze delen hun goede en minder goede ervaringen en maken studenten wegwijs in de kleine nuances
die maken dat ziek zijn net wat meer dragelijk wordt.
Hierdoor wordt de leerstof al vanaf de start heel erg
verrijkt door levensechte getuigenissen en krijg je als
student al vanaf de bachelorjaren de kans heel nauw met
patiënten in contact te komen.
Axel en Valerie zijn twee van deze patiënten-ambassadeurs.
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“Als drager van een erfelijke afwijking (Brugada-syndroom én ARVc, twee hartritmestoornissen, de ene van
mijn moeder, de andere
van mijn vader) komt mijn
ziektebeeld in stapjes mijn
leven binnen. De vragen en
onduidelijkheden die ik in de
eerste fase had bij het detecteren van een afwijking, zijn
van een andere orde dan nu.
Het ziektebeeld is nu helemaal uitgerold en mijn hart
faalt soms of neveneffecten
doemen op. Mijn arts is degene die helpt met de beste
medische technieken en is
tegelijk òòk mijn coach om
mij mijn ziektebeeld zo goed
mogelijk te doen begrijpen.
Want hoe beter ik het begrijp, hoe meer innerlijke
rust ik ervaar en hoe gezonder ik me voel. Dit geldt ook
voor de mensen die om mij
geven.”

“Als mucoviscidosepatiënt
ken ik mijn lichaam goed en
heb ik graag mee de controle
over mijn behandeling. Een
goede arts is als een coach
die zijn expertise en kennis
hanteert en samen met mij
op zoek gaat naar de beste
behandeling gegeven mijn
persoonlijke situatie.”

Valerie - 35 jaar
mucoviscidose en diabetespatiënt

Axel - 45 jaar - hartpatiënt
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STUDIEPROGRAMMA BACHELOR

1

2
EERSTE
BACHELORJAAR

TWEEDE
BACHELORJAAR

GENEESKUNDE

GENEESKUNDE

JAARVAK: PORTFOLIO

4 SP

JAARVAK: PORTFOLIO

KWARTIEL 1.1
Van gen tot patiënt: medicus
Van gen tot patiënt: professional

11 SP

Hoofd en hals: medicus

3 SP

Hoofd en hals: professional

STUDIEPERIODE EN EXAMENS

STUDIEPERIODE EN EXAMENS

KWARTIEL 1.2

KWARTIEL 2.2

Diagnose en beeldvorming: medicus
Diagnose en beeldvorming: professional

11 SP

Beweging en houding: medicus

3 SP

Beweging en houding: professional

STUDIEPERIODE EN EXAMENS

Diagnose en therapie: professional

Zenuwstelsel: medicus

11 SP

Zenuwstelsel: professional

3 SP

STUDIEPERIODE EN EXAMENS

KWARTIEL 1.4

KWARTIEL 2.4

Aanval en verdediging: professional

11 SP
3 SP

KWARTIEL 2.3

STUDIEPERIODE EN EXAMENS

Aanval en verdediging: medicus

3 SP

LESVRIJE WEEK

KWARTIEL 1.3
Diagnose en therapie: medicus

11 SP

STUDIEPERIODE EN EXAMENS

LESVRIJE WEEK

Metabolisme en endocrinologie: medicus

11 SP

Metabolisme en endocrinologie: professional

3 SP

11 SP
3 SP

11 SP
3 SP

STUDIEPERIODE EN EXAMENS

STUDIEPERIODE EN EXAMENS
TOTAAL

4 SP

KWARTIEL 2.1

60 SP

TOTAAL

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het
academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van de nieuwe inschrijvingen.
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60 SP

3
DERDE
BACHELORJAAR
GENEESKUNDE
JAARVAK: PORTFOLIO

4 SP

JAARVAK: BACHELORPROEF

6 SP

KWARTIEL 3.1
Inwendige organen 1: medicus
Inwendige organen 1: professional

11 SP
3 SP

STUDIEPERIODE EN EXAMENS
KWARTIEL 3.2
Inwendige organen 2: medicus
Inwendige organen 2: professional

11 SP
3 SP

STUDIEPERIODE EN EXAMENS
LESVRIJE WEEK
KWARTIEL 3.3
Inwendige organen 3: medicus
Inwendige organen 3: professional

11 SP
3 SP

STUDIEPERIODE EN EXAMENS
KWARTIEL 3.4
Klinische integratie

8 SP

STUDIEPERIODE EN EXAMENS
TOTAAL

KOM EEN MIDDAG NAAR DE
CAMPUS VOOR EEN MEELOOPDAG
Tijdens de schoolvakanties kun je een open lesdag
of meeloopdag meemaken, waarbij je een college
geneeskunde volgt. Je kunt kiezen tussen een aantal
onderwerpen. Meer info en inschrijven op
www.uhasselt.be/uhasseltatschool

meer info op
www.uhasselt.be/studiegids

Data: herfstvakantie – krokusvakantie
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60 SP

OPLEIDINGSONDERDELEN 1ste
BACHELORJAAR
KWARTIEL

1.1

KWARTIEL

1.2

VAN GEN TOT PATIËNT

DIAGNOSE EN BEELDVORMING

Waarmee kan je je opleiding geneeskunde beter beginnen
dan met je te verdiepen in de kleinste bouwstenen van het
menselijk lichaam: de cellen en het DNA? In dit kwartiel bestudeer je de menselijke genetica op verschillende niveaus:
moleculair, chromosomaal, cellulair en ook op het niveau
van de patiënt, die ziek kan zijn als gevolg van fouten in de
genen of chromosomen (denk maar aan het syndroom van
Down, Alzheimer, mucoviscidose en kanker). Fouten in de
genen resulteren ook in disfunctionele cellen en weefsels.
Daarom leer je dit kwartiel ook het nodige over de structuur
van de weefsels en welke afwijkingen deze vertonen in
frequent voorkomende pathologieën. Tot slot word je ook
ingeleid in de ontwikkelingsbiologie.

In dit kwartiel leer je de normale anatomie van het borst-,
buik- en bekkengebied. Je leert de structuren in deze regio’s
herkennen in beelden die met verschillende beeldvormingstechnieken gemaakt zijn. Je bestudeert ook wat er
op cellulair vlak gebeurt bij ontsteking, heling en herstel en
tumorvorming. Hierbij wordt steeds vertrokken vanuit klinische casussen met echte patiënten. Zo krijg je onder meer te
maken met acute lumbago, hartinfarct en acute buikpijn.

Je ontwikkelt nieuwe wetenschappelijke skills en gaat een
eerste keer aan de slag met statistiek. Je leert ethisch te reflecteren over ingrijpende beslissingen rondom de voortplanting en zwangerschap. Bij de interdisciplinaire casus over
spina bifida (open rug) kom je in contact met een patiënt en
de diversiteit aan zorg die rond deze patiënt wordt georganiseerd; en de complexe wetenschappelijke, ethische, en
sociale vragen die hierbij aan de oppervlakte komen.

Je krijgt een eerste stoomcursus communicatie, en er is ook
aandacht voor psychologische aspecten van ziektelast. Voor
de interdisciplinaire casus over borstkanker ga je voor het
eerst het ziekenhuis in. Daar wordt je wetenschappelijke
kennis over borstkanker, verbreed met de aangrijpende getuigenis van verschillende patiënten. Daarna krijg je inzage
in hoe de krachten worden gebundeld in een multidisciplinaire centrum om succesvolle preventie en behandeling van
borstkanker mogelijk te maken. Je bezoekt de verschillende
zorgverstrekkers die hierbij betrokken zijn, waaronder de
radiologen, psychologen, oncologen, gynaecologen, pathologen, verpleegkundigen, huisartsen en sociaal werkers. Een
bezoek aan de operatiekamer en bestralingsbunker mag
hierbij niet ontbreken.
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“Een toekomstige arts moet goed kunnen inschatten welke gevolgen de razendsnelle ontwikkelingen in de genetica voor zijn patiënt hebben.”
KWARTIEL

1.3

KWARTIEL

1.4

DIAGNOSE EN THERAPIE

AANVAL EN VERDEDIGING

In dit kwartiel leer je hoe belangrijk (cel)communicatie is om
een diagnose te stellen en een geschikte therapie te geven.
De cel controleert zijn homeostase door middel van transportmechanismen in het celmembraan. Je leert hoe communicatie in en tussen cellen gebeurt om de cellulaire homeostase
te kunnen garanderen, met aandacht voor het belang van
water in ons lichaam, prikkelbaarheid van de cel, concepten
van farmacologie, spiercontractie en communicatie in het
autonoom zenuwstelsel. Klinische casussen zoals metabole
acidose, diabetes, multiple sclerose, Duchenne myopathie
en effect van stress/burn-out, illustreren het praktische belang
van wat je in dit kwartiel leert. Opnieuw neemt een interdisciplinaire casus je mee in de diversiteit en complexiteit van
de zorg voor een concrete patiënt.

In het laatste kwartiel van het eerste jaar leer je hoe het menselijke lichaam zichzelf beschermt tegen vreemde indringers
en tumoren. Je verwerft inzicht in de ingenieuze werking van
het afweersysteem (cellen, weefsels) en leert de belangrijkste
ziekteverwekkers kennen (virussen, bacteriën). Je leert over
de interactie tussen deze indringers en het afweersysteem
en de daarbij horende infectieziekten. Ook de belangrijkste
immuunpathologieën komen aan bod. Zo gaat er aandacht
naar auto-immuniteit, overgevoeligheidsreacties, tumorimmunologie en afstoting na transplantatie, maar ook naar het
succes van vaccinatie bij de preventie van infectieziekten.
Tot slot kijk je naar de waarde van diagnostische testen voor
infectieziekten en immuunpathologieën.

IIn dit kwartiel ga je kijken naar de rol van gedrag op de
gezondheid. Je krijgt de eerste verpleegkundige vaardigheden aangeleerd.

Je leert nog een heel aantal andere verpleegkundige technieken die je voorbereiden op de verpleegstage in de zomervakantie. Verder breid je je wetenschappelijke kennis uit door
hypotheses statistisch te leren toetsen.
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BEROEPSUITWEGEN
De eerstelijnsgeneeskunde,
waar de huisarts als vertrouwenspersoon fungeert, blijft van het allergrootste belang. Aan de andere kant
kennen de klassieke specialisaties
een voortdurend toenemend aantal
subspecialiteiten die hooggekwalificeerde medici vragen.
Ook de veranderingen in de samenleving zelf leiden tot specifieke taken
voor het medische corps. Denk maar
aan de vergrijzing van de bevolking,
het groter belang dat gehecht wordt

aan de preventieve gezondheidszorg zowel in bedrijven als
op individueel vlak (o.a. kankerpreventie).
De maatschappelijke gezondheidszorg biedt eveneens tewerkstellingsmogelijkheden (arbeids- en
verzekeringsgeneeskunde, openbare
en sociale hygiëne). Er worden
master-na-masteropleidingen opgericht zoals jeugdgezondheidszorg, arbeidsgeneeskunde, sportgeneeskunde
en ziekenhuishygiëne.
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De grote noodkreet die uit de derdewereldlanden komt, mag zeker niet
onopgemerkt voorbijgaan. Het moet
jonge mensen aansporen om hun
kennis en beroepsbekwaamheid ten
dienste te stellen van ontwikkelingshulp.
Ook wetenschappelijk onderzoek en een academische carrière behoren tot de mogelijkheden.

DOORSTROOM OPLEIDING GENEESKUNDE
PROEVEN VAN GENEESKUNDE
BASISOPLEIDING ARTS

Openlesdagen:
KROKUSVAKANTIE:
Diagnose & therapie
Hoofd & hals
Nier & homeostase

BACHELOR

180
SP

Proefrit:
woensdag 24 april 2019

MASTER

180
SP

Infodagen:
16 maart en 27 april 2019
VERVOLGOPLEIDING

HUISARTS

SPECIALISATIE

ANDERE MOGELIJKHEDEN

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK

UITSTROOM IN
ARBEIDSMARKT
(schoolarts, bedrijfsarts,
keuringsarts,
onderwijs, overheid,
bedrijfsleven…)

www.uhasselt.be/proevenvanuhasselt
Meer info over deze opleiding
www.uhasselt.be/geneeskunde
www.uhasselt.be/videos

CONTACTPERSOON
Na het behalen van je bachelordiploma geneeskunde aan UHasselt, kun je
elders een masterdiploma behalen. UHasselt heeft een samenwerking met de
KU Leuven om een naadloze overgang mogelijk te maken, maar een overstap
naar een andere Vlaamse universiteit is eveneens mogelijk.
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Stefanie Leunen
stefanie.leunen@uhasselt.be
011 26 85 04

ALUMNI AAN HET WOORD
“Tijdens mijn bacheloropleiding geneeskunde deed ik een inleefstage in India.
Een unieke kans om geneeskunde in een
ontwikkelingsland te ervaren. De beperkte
middelen die we er ter beschikking hadden,
staan in groot contrast met de vele technische onderzoeken/mogelijkheden in de
Westerse geneeskunde. Hierdoor leerde
ik anders naar geneeskunde te kijken.
Geneeskunde beoefenen, is meer dan een
diagnose stellen of onderzoeken aanvragen. Het is ook: je afvragen wat je voor een
patiënt kunt betekenen. Ook dit is
belangrijk in je opleiding tot arts!”

“Door de leerstof vanaf dag één te
toetsen aan de klinische praktijk, door
de frequente stages en bedside teaching
in het ziekenhuis ben je van bij de start
tegelijk zowel student geneeskunde
als arts in opleiding.”

Michiel Gerits, alumnus 2008
Koen Ameloot, alumnus 2005
Michiel Gerits is afgestudeerd als bachelor in
2008. Hij is op dit moment huisarts.

Koen Ameloot is afgestudeerd als bachelor in
2005. Hij werkt nu als arts specialist op de
afdeling Cardiologie in het UZ Leuven.

Tine Opsomer is afgestudeerd als bachelor in
2009. Momenteel is Tine arts specialist in opleiding,
urgentiegeneeskunde (VUB).

Martine Agten is afgestudeerd als bachelor
in 2008. Haar huidige functie is huisarts in een
groepspraktijk in Wijchmaal.

“De studiehouding die aangeleerd wordt,
is een voordeel voor je vervolgopleiding.
Je leert leerstof bijhouden en verwerken
(maar eveneens dat er voldoende tijd
moet zijn voor ontspanning), waardoor
de overgang naar een andere universiteit
voor de meeste van ons geen enkel probleem vormde.”

“Vooral de opleiding in kleine groepen
sprak me aan, waardoor er snel een nauwe
band met je medestudenten en docenten
ontstaat. Het systeem van begeleide zelfstudie zet je aan zélf in actie te schieten
en samen met je collega’s na te denken
over de opdrachten die de professor bij de
leerstof formuleerde.”

Tine Opsomer, alumnus 2009

Martine Agten, alumnus 2008
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BACHELOR EN MASTER

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
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DE OPLEIDING ONTLEED

BACHELOROPLEIDING
Bachelor in de biomedische wetenschappen
3 jaar = 180 studiepunten

MASTEROPLEIDING
Master in de biomedische wetenschappen
2 jaar = 120 studiepunten
Vier afstudeerrichtingen:
• 3 Engelstalige: Molecular Mechanisms in Health and Disease; Environmental Health Sciences,
Bioelectronics and Nanotechnology
• 1 Nederlandstalige: Klinische Biomedische Wetenschappen

VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING
Minimum 4 uur wiskunde in het laatste jaar van het SO en voldoende wetenschappen is aangewezen.

WERKMETHODEN

• Projecten
• Onderzoeksstage

• Opdrachtgestuurd
• Probleemgestuurd

BRUGPROGRAMMA’S EN VRIJSTELLINGEN
• Op maat: schakelprogramma voor professionele bachelors in de biotechnologie, (bio)medische
laboratoriumtechnologie, biochemie en aanverwante professionele bacheloropleidingen; voorbereidingsprogramma voor academische bachelors die willen instromen in de masteropleiding
biomedische wetenschappen. Aanvragen, ook voor vrijstellingen, moeten via de studieloopbaanbegeleider ingediend worden bij de voorzitter van de examencommissie bachelor of master biomedische
wetenschappen.

meer info op
www.uhasselt.be/biomedische-wetenschappen
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bekijk de opleidingsfilmpjes via
www.uhasselt.be/videos

WAT ZIJN BIOMEDISCHE
WETENSCHAPPEN?
We staan in deze 21ste eeuw voor enorme uitdagingen op vlak van gezondheid. Kanker, dementie en obesitas grijpen
steeds sterker om zich heen. Virussen zoals SARS of het zikavirus vormen in een kleiner wordende wereld ook voor ons een
bedreiging. Er is toenemende luchtvervuiling in onze steden. En onze zorg staat onder druk omdat we steeds ouder worden.
Daarnaast bieden de snelle technologische ontwikkelingen belangrijke opportuniteiten op het vlak van DNA-sequencing,
CRISPR/Cas, apps, big data, beeldvorming, 3D-printing….
Ben jij gefascineerd door de werking van het menselijk lichaam en zit wetenschap je van jongs af aan in het bloed? Wil jij
mee de antwoorden zoeken op deze uitdagingen en zo mee aan de wieg staan van een revolutie in de gezondheidszorg?
Dan is biomedische wetenschappen iets voor jou!

WAT DOET EEN BIOMEDICUS?
Als biomedicus heb je een klare kijk
op hoe je de gezondheid van de
mens kan verbeteren. Met je kennis
over moleculen, cellen, weefsels/
organen… speur je naar het ontstaan
van ziekten en denk je na over het
voorkomen ervan. Tegelijkertijd ben je
een innovator: je zoekt naar nieuwe
manieren van preventie, diagnose en
therapie. Zo ontwikkel je niet enkel
nieuwe methoden voor het vroeger
opsporen van ziekten, maar ook
nieuwe behandelingen.

Je werkt samen met artsen en
andere zorgverleners, maar ook
met chemici, biochemici, fysici,
ingenieurs, genetici… Uit de explosie
van wetenschappelijke vooruitgang
schep jij nieuwe mogelijkheden. Hoe
wenden we big data aan om ziekten
te voorkomen en te behandelen? Hoe
kunnen we de nieuwste (communicatie)
technologieën en apps gebruiken
bij het voorkomen

Als biomedicus ben je een
cruciale schakel in de
gezondheidszorg. Jouw
kennis en expertise dragen
bij tot het stellen van de
juiste diagnoses of het
effectief behandelen
van patiënten. Iedereen
die zorg nodig heeft
én verleent, plukt de
vruchten van het werk van
de biomedicus! Jij vervult
immers een brugfunctie tussen
de verschillende partners in
de gezondheidszorg (preventie,
diagnose en therapie).
Nieuwe mogelijkheden
Het werkterrein van een biomedicus
is uitgestrekt én constant in beweging.
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en vaststellen van bijvoorbeeld
hartziekten? Hoe zorgen we ervoor
dat we patiënten met bijvoorbeeld MS
of reuma sneller kunnen behandelen?
Hoe brengen we zorg meer naar een
thuisomgeving via telemonitoring en
apps? Aan zulke vragen zul je als
biomedicus een bijdrage proberen
leveren – of dat nu in een ziekenhuis,
bedrijf of laboratorium is.

WAT HOUDT BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN IN?
Juist omdat je oog moet hebben
voor evoluties in de geneeskunde,
wetenschap en technologie als
hefboom tot nieuwe oplossingen, kom
je tijdens de opleiding biomedische
wetenschappen in aanraking met
uiteenlopende disciplines:
• Wetenschappelijke disciplines zoals
biologie, chemie, biochemie en
fysica;
• Biomedische disciplines zoals
genetica, fysiologie, pathologie,
anatomie en immunologie;
• en ‘jongere” disciplines zoals
genomica (moleculaire genetica),
proteomica (eiwitonderzoek),
nanotechnologie en medische
beeldvorming.

Zo leer je het antwoord op vragen
zoals:
• Hoe kan je een bepaald eiwit (snel)
traceren in een staal van een patiënt?
• Welke moleculaire ‘merkers’ in het
bloed hebben een voorspellende
waarde voor de gezondheid of de
conditie van de patiënt?
• Hoe kunnen we nanodeeltjes
gebruiken bij de behandeling van de
patiënt?
• Hoe kunnen we de conditie van
een patiënt op afstand volgen
(telemonitoring)?
Nieuwe ontwikkelingen in het domein
van o.a. cardiologie, oncologie,
infectie, auto-immuunziekten,
fertiliteit, neurowetenschappen,
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patiëntveiligheid,... krijgen een
belangrijke plaats in de opleiding.
Er is natuurlijk niet alleen de theorie.
Je krijgt tijdens je opleiding ook de
nodige laboratoriumvaardigheden
aangeleerd. Zo leer je bijvoorbeeld
cellen isoleren uit weefsels, DNA en
eiwitten uit cellen halen en analyseren,
een microscoop gebruiken en je
eigen gegevens interpreteren met
statistische tools. Bovendien zijn
vanaf het eerste bachelorjaar in de
opleidingsonderdelen inspirerende
gastlessen voorzien door sprekers uit het
beroepsleven.

WAAROM BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN STUDEREN AAN UHASSELT?
KENNEN EN
KUNNEN

1

Vanaf de eerste dag word je gevormd
tot wetenschappelijk denker en onderzoeker.
Je leert vaardigheden zoals kritisch
denken, wetenschappelijke literatuur
doornemen, een laboschrift bijhouden,
een wetenschappelijk verslag schrijven,
een proefopzet remediëren,…
Daarnaast wordt de nadruk gelegd op
het verwerven van praktische laboratoriumvaardigheden. Je leert hier
ook werken met een laboschrift en er
wordt veel aandacht besteed aan het
veilig werken in een labo.
Je wordt hierin sterk begeleid en op
verschillende momenten geëvalueerd
zodat je in het tweede jaar in nagenoeg elk opleidingsonderdeel de kans
krijgt om deze laboratoriumvaardigheden verder te ontwikkelen tijdens
de voorziene practica. Op het einde
van het derde bachelorjaar volgt een
intensieve laboratoriumtraining en
langdurige praktijkervaring in het labo
tijdens de bachelorproef.

DE OPLEIDING ZET
IN OP EEN BREDE
ONTWIKKELING

3

De opleiding zet ook sterk in op
een aantal generieke vaardigheden
die belangrijk zijn voor jouw brede
ontwikkeling. Zo leer je samenwerken
in team, schriftelijk en mondeling communiceren, ethisch denken en handelen, zelfstandig werken en problemen
oplossen, …

JE LEERT DOEN VIA STAGES

2

Proeven van het actieterrein van een biomedicus doe je niet alleen via projectwerk
of practica. Op ons programma staan ook doorgedreven stages in binnen- of
buitenland. Daarbij scherp je je onderzoeksvaardigheden verder aan en maak
je kennis met de wereld waarin je later zult terechtkomen (onderzoekscentra,
ziekenhuizen, bedrijven…).
In je 3de bachelorjaar loop je 6 weken stage waarbij je een topic kiest
gerelateerd aan één van de drie masterafstudeerrichtingen.
In je 1ste masterjaar loop je een ‘juniorstage’ van 10 weken, waarbij je
meedraait in een researchteam én concrete opdrachten uitvoert.
In je 2de masterjaar loop je een ‘seniorstage’ van 30 weken waarbij je
werkt aan je eigen onderzoeksproject. Je schrijft je onderzoeksvoorstel zelf uit
(samen met je promotor), je voert je eigen onderzoek uit, je analyseert en interpreteert je eigen data en rapporteert hierover in je masterproef. Achteraf presenteer
en communiceer je je resultaten – in postervorm – aan je medestudenten.
Je kunt kiezen uit een ruim aanbod van stages die nauw aansluiten bij jouw
interesses. In onze databank zit een groot aanbod aan stageplaatsen: aan de
Universiteit Hasselt, Maastricht University, in grote Limburgse ziekenhuizen (het
Jessa Ziekenhuis in Hasselt en het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk), onderzoek
binnen het Limburg Clinical Research Program (LCRP), Vlaamse biotech- en farmabedrijven zoals bijvoorbeeld Janssen Pharmaceutica maar ook op de UHasselt
campus zelf in het Life Sciences incubatiecentrum Bioville. Je kan zelfs kiezen voor
een stage in een buitenlands onderzoekslaboratorium.
Daarnaast kun je in je 3de bachelorjaar of 1ste masterjaar ook nog eens een
volledig semester in het buitenland studeren in het kader van Erasmus.

JE BENT ZEKER VAN EEN BOEIENDE JOB

4

Een goede biomedicus is gegeerd op de arbeidsmarkt. Als biomedicus kun je
terecht bij ziekenhuizen (zorgmanager, stafmedewerker beleid, wetenschappelijk
medewerker…), overheden (projectcoördinator, beleidsmedewerker...), bedrijven
(clinical research associate, clinical trial associate, project coordinator...) of kun je
aan de slag als wetenschappelijk onderzoeker of leerkracht. Bovendien groeien
onze alumni snel door in diverse functies in het bedrijfsleven, de zorgsector,
onderzoek, overheid…
Tijdens de opleiding maak je al in het eerste bachelorjaar kennis met het werkveld
door inspirerende gastlezingen in elk kwartiel
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“Tijdens je opleiding leer je goed communiceren en
samenwerken in team.”
Een fraai staaltje van hoe een biomedicus de gezondheidszorg van de toekomst mee vormgeeft?
De Fibricheck-app: een applicatie om hartritmestoornissen via de smartphone op te sporen!
De Fibricheck-app werkt zeer eenvoudig: de patiënt legt zijn of haar vinger
op de camera van de smartp- hone,
waardoor de hartslag gedetecteerd
kan worden. Die gegevens worden
dan in real-time doorgestuurd naar
een arts of verpleegkundige. Op die
manier kunnen cardiologen ingrijpen
wanneer er onregelmatigheden vastgesteld worden. Indien de meting afwijkt van een normale hartslag kan de
zorgverstrekker de patiënt contacteren
om bepaalde acties te ondernemen.

De kracht van de Fibricheck-app
schuilt vooral in het feit dat er sneller
een diagnose kan gesteld worden
buiten de ziekenhuismuren of artsenpraktijk. Patiënten kunnen het toestel
ook steeds meedragen en een meting
uitvoeren wanneer zij dat wensen.
Voor het project bundelden studenten biomedische wetenschappen de
krachten met ingenieursstudenten. Samen waren ze in staat om de eerste
app in de wereld te ontwikkelen die
gekeurd is als een medisch toestel. Ze
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hebben hiervoor reeds verschillende
prijzen in de wacht gesleept zoals
beste mobiele gezondheidsapplicatie van Europa en meest innovatief
bedrijf. Ondertussen wordt de app
door verscheidene zorgverzekeraars
terugbetaald. Twee jaar diepgaand
onderzoek in een multidisciplinaire
setting was nodig om deze app tot
een succesvol product op de markt te
brengen.

STUDIEPROGRAMMA BACHELOR

1

2
EERSTE
BACHELORJAAR

TWEEDE
BACHELORJAAR

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

KWARTIEL 1

KWARTIEL 1

Celbiologie

8

Biomedische neurowetenschappen

7

Biomoleculen

7

Endocrien systeem en voortplantingsstelsel

6

Moleculaire genetica en epigenetica

3

STUDIEPERIODE EN EXAMENS

STUDIEPERIODE EN EXAMENS
KWARTIEL 2

Genetica en genomica

KWARTIEL 2

Klinische microbiologie

4

Statistiek in genetica

4

Immuniteit

6

Vaardigheidsonderwijs

1

Moleculaire ontwikkelingsbiologie

4

10

STUDIEPERIODE EN EXAMENS

STUDIEPERIODE EN EXAMENS

Lesvrije week

Lesvrije week

KWARTIEL 3

KWARTIEL 3

Functionele anatomie

4

Metabolisme

8

Functionele histologie

6

Spijsvertering

4

Biofysica

4

Biostatistiek

3

Vaardigheidsonderwijs

1

STUDIEPERIODE EN EXAMENS

STUDIEPERIODE EN EXAMENS
KWARTIEL 4

Celfysiologie

KWARTIEL 4
10

Celpathologie

8

Chemische homeostase

4

Toxicologie

7

Vaardigheidsonderwijs

1

STUDIEPERIODE EN EXAMENS

STUDIEPERIODE EN EXAMENS
TOTAAL

TOTAAL

60

32

60

3
DERDE
BACHELORJAAR

WERKEN MET
GEÏNTEGREERDE BLOKKEN

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
KWARTIEL 1

Hart en bloed

7

Long en nier

8

STUDIEPERIODE EN EXAMENS

KWARTIEL 2

Moleculaire mechanismen van neurologische
ziekten

3

Bio-informatica

5

Innovative technology in diagnosis and therapeutics

4

Epidemologie

3

Elk kwartiel bevat een blok dat sterk biomedisch georiënteerd is en een kleiner ondersteunend blok dat in het eerste bachelorjaar basiswetenschappen bevat zoals chemie,
fysica en wiskunde (statistiek).
Deze twee blokken zijn sterk op mekaar afgestemd. Het
ondersteunend blok levert immers just in time de basiskennis die nodig is voor het grotere biomedische blok. In dit
opzicht is de biomedische context reeds aanwezig in de
ondersteunende blokken en zijn de biomedische blokken
zelf multidisciplinair ingevuld. Beide blokken hebben wel
hun eigen studiepunten, studieleidraad en eigen examen.

STUDIEPERIODE EN EXAMENS
Lesvrije week

*Keuzeopleidingsonderdelen
• Recente ontwikkelingen in de botbiologie
• Biomedical material development: extra classes
• Wetenschapsfilosofie
• Problematiek van ‘Global change’
• Training Engels voor biomedici
• Training Frans voor biomedici
• Bouwstenen van ondernemerschap
• Globalization and sustainable development
• Dissectie
• Gynaecologie

SEMESTER 2

Bio-ethiek
Gepersonaliseerde geneeskunde in diagnose en
therapie
Multidisciplinair biomedisch onderzoek

3

Bachelorproef

9

Keuzeonderwijs*

6

5
7

STUDIEPERIODE EN EXAMENS

TOTAAL

60

meer info op
www.uhasselt.be/studiegids
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OPLEIDINGSONDERDELEN 1STE
BACHELORJAAR

KWARTIEL

1

KWARTIEL

2

CELBIOLOGIE

GENETICA EN GENOMICA

Organismen, zoals de mens, kan men benaderen vanuit
meerdere organisatieniveaus. In dalende complexiteit
onderscheiden we: orgaanstelsels, organen, weefsels, cellen,
subcellulaire structuren en tenslotte het moleculaire organisatieniveau. Dit blok is een introductieblok opgebouwd rond
twee in elkaar hakende thema’s: “structuur en functie van
cellen, de basiseenheid van een levend systeem” en “beeldvorming”. Het blok focusseert als het ware op het cellulaire
niveau, met de cel als eenheid in elk levend systeem. Uiteraard kan dit niet zonder af te dalen naar de celstructuren
en de moleculaire organisatie. Daarnaast is beeldvorming
onmisbaar voor het bestuderen van alle organisatieniveaus.

In dit blok worden de mechanismen bestudeerd die aan
de basis liggen van de gentransmissie en de functie van
genen op moleculair niveau. Verschillende aspecten van de
genetica komen hierbij aan bod: mendeliaanse genetica,
cytogenetica, moleculaire genetica, de genetische basis van
kanker en populatiegenetica. Tevens worden in dit blok een
aantal basistechnieken van de DNA-technologie behandeld,
die gebaseerd zijn op de bestudeerde moleculair-biologische
processen en de nieuwe ontwikkelingen in de genomica.

BIOMOLECULEN

Tijdens je studie en later als biomedicus zul je voortdurend in contact komen met wetenschappelijke literatuur in
vaktijdschriften en zul je ook wetenschappelijk onderzoek
uitvoeren in medische laboratoria. De statistiek leert je stap
voor stap hoe je data kunt ordenen en resumeren. Je zult ook
leren resultaten van onderzoek te interpreteren met betrouwbaarheidsintervallen en hypothesetesten. Aan de hand van
concrete data leer je hoe je zelf eenvoudige analyses kunt
uitvoeren op de computer.
Als toepassing wordt er ook ingegaan op de verschillende
fasen van een klinische studie en hoe je op een kritische manier de ethische problemen kan beschrijven bij het opstellen
van een studie.

Het hoofddoel van het opleidingsonderdeel ‘Biomoleculen’ is
het aanbrengen van een chemisch fundament voor de studie
biomedische wetenschappen. Het deel ‘Chemische bouwstenen’ haakt in op het laagste, maar fundamenteel organisatieniveau (atoom- en molecuulstructuur en eigenschappen) en
laat studenten kennis maken met enkele basisprincipes van
de chemie, haar werking en benadering. In het onderdeel
‘Organische chemie’ worden de basisconcepten van de
koolstofchemie aangebracht. In het deel ‘Biomoleculaire
chemie’ wordt de organische basiskennis toegepast op de
belangrijkste klassen van biomoleculen (lipiden, suikers,
proteïnen en nucleïnezuren).

STATISTIEK IN GENETICA
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KWARTIEL

3

KWARTIEL

4

FUNCTIONELE ANATOMIE

CELFYSIOLOGIE

In dit opleidingsonderdeel staat de anatomische taal
van het menselijk organisme centraal en het inzicht in de
macroscopische structuur en functie van botten en gewrichten (osteologie, artrologie). Verder wordt ingegaan op de
macroscopische structuur en functie van de orgaansystemen
(cardiovasculair, maagdarmstelsel, urogenitaalstelsel). De
student leert eveneens om veilig om te gaan met preparaten
en infectieuze agentia en om professioneel om te gaan met
de opgedane kennis en ervaringen uit de snijzaal.

In dit opleidingsonderdeel staat de communicatie in en
tussen cellen centraal. De sleutelstructuur voor celcommunicatie is de plasmamembraan aangezien deze een essentiële rol speelt in de homeostase en de signaaloverdracht
in cellen. Chemische signalen van de ene cel kunnen
waargenomen worden door middel van membraanreceptoren en omgezet in intracellulaire moleculaire signalen of
elektrische signalen, ook actiepotentialen genoemd. Deze
elektrische signalen blijken de ideale manier te zijn om het
signaal over grote afstanden en met hoge snelheid door
te sturen in exciteerbare cellen zoals zenuwcellen, hart-,
skelet- en gladde spiercellen. Fouten in de celcommunicatie
zijn de oorzaak van een brede waaier aan aandoeningen.
Er wordt daarom ook aandacht besteed aan de belangrijke eiwitten die een rol spelen in de celcommunicatie
aangezien deze de doeleiwitten zijn in de therapeutische
behandeling.

FUNCTIONELE HISTOLOGIE
Dit opleidingsonderdeel gaat in op de algemene weefselleer
en de speciële weefselleer van de bovenste luchtwegen en
bovenste deel van het spijsverteringsstelsel. De basis van de
humane embryologie en van stamcellen wordt aangebracht.
Verder wordt er gebruikt gemaakt van microscopische technieken. Naast een beschrijving van de (humane) embryogenese en organogenese worden de moleculair-genetische
mechanismen en principes bestudeerd die aan de basis
liggen van celdifferentiatie en het ontstaan van patronen
en structuren tijdens de ontwikkeling van het meercellige
organisme. De morfologische studie verdiept zich verder
rond een systematische benadering van ontwikkeling, bouw
en functie van het menselijk lichaam.

BIOFYSICA
Dit opleidingsonderdeel bevat volgende thema’s: biomechanica, transport van materie en elektrische en magnetische
verschijnselen en begrippen. Elk van de thema’s is volledig
gekaderd in de biomedische context. In de biomechanica
worden methoden besproken om de krachten van spieren
en op botten te berekenen in evenwichtssituaties. Daarnaast
worden de krachten die van belang zijn bij centrifugatie en
sedimentatie besproken. In het thema elektrische verschijnselen wordt ruime aandacht besteed aan membraancapaciteit,
membraanpotentiaal en elektrische equivalente schema’s
voor de berekening van de membraanpotentiaal. In dit
thema worden tevens de basisprincipes van de gel-elektroforese behandeld. In een practicum omtrent elektrische
equivalente schema’s maakt de student kennis met eenvoudige elektrische bronnen en meettoestellen. Tenslotte wordt het
aanwenden van elektrische en magnetische verschijnselen in
biosensoren besproken.

CHEMISCHE HOMEOSTASE
Dit opleidingsonderdeel behandelt het belang van buffersystemen in het menselijk lichaam en meer bepaald het belang
van het zuur-base gedrag van moleculen en meer complexe
systemen in cellen en lichaamsvloeistoffen. Er wordt vertrokken vanuit de Brønsted-theorie in waterig midden, met
de definiëring en uitwerking van sterke en zwakke zuur/
base-systemen en hun neutralisatie reacties. Om pH-berekening mogelijk te maken van buffersystemen zullen de nodige
benaderingen geformuleerd worden. De studenten leren het
principe van L’Chatelier toepassen op zuur/base-evenwichten aan de hand van oefeningen en een gericht labo rond
toepassingen van buffers en membranen.

VAARDIGHEIDSONDERWIJS
In de opleiding biomedische wetenschappen wordt veel
belang gehecht aan de laboratoriumvaardigheden. Je leert
deze aan in de verschillende blokken tijdens het jaar. Om
na te gaan of je zelfstandig en nauwkeurig de belangrijkste
practicumvaardigheden kunt uitvoeren, wordt dit aan het
einde van het jaar individueel getoetst in het laboratorium.
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“The faculty of medicine and life sciences at UHasselt. A faculty in which I have
spend approximately 5 years already. I remember it well, the day I started my
journey of becoming a biomedical scientist. A journey that would show me a
whole new side of the world we live in.
Biomedical scientists are scientists that study biology but in the context of
medicine. They want to gain knowledge about how the human body works and
how it interacts with every aspect of our environment. Biomedical scientists are
pioneers on the forefront of healthcare. We try to save and safeguard the lives
of the most important asset of our society, the people. To be able to understand
how our body operates and to help people has always fascinated me, so picking
what I wanted to study was an obvious choice for me.”
Martijn Peters, alumnus BMW 2013, winnaar van Wetenschapsbattle 2016
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MASTEROPLEIDING

In de masteropleiding kun je kiezen tussen vier afstudeerrichtingen met actuele thema’s: 3 Engelstalige: Molecular
Mechanisms in Health and Disease, Environmental Health Sciences, Bioelectronics and Nanotechnology en 1 Nederlandstalige: Klinische Biomedische Wetenschappen.
Deze masters behandelen actuele thema’s die aansluiten bij onderzoek van het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED), het Centrum voor Milieukunde (CMK), het Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec), het Limburg Clinical
Research Program (in samenwerking met de ziekenhuizen ZOL en Jessa), de Mobile Health Unit, Healthcare innovatie... Meer info vind je terug onder ‘toponderzoek aan de UHasselt’.

BACHELOR
Biomedische wetenschappen
MASTER
Biomedische wetenschappen (120 SP)
Biomedical Sciences (Engelstalige master - 120 SP)
Klinische
Biomedische
Wetenschappen
(NIEUW)

Bioelectronics &
Nanotechnology

Environmental
Health Sciences

Molecular
Mechanisms in
Health & Disease

De transnationale Universiteit Limburg is een uniek samenwerkingsverband van twee universiteiten: Universiteit Hasselt
en Maastricht University. In dit samenwerkingsverband zijn de opleidingen informatica/kennistechnologie, statistiek en
biomedische wetenschappen ondergebracht. Ook in andere wetenschapsdomeinen wordt gezocht naar samenwerking
met andere universiteiten.

meer info op www.uhasselt.be/studiegids
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Molecular Mechanisms
in Health and Disease

Environmental
Health Sciences

1

Het centrale thema van deze afstudeerrichting is het
ontrafelen van moleculaire (onder andere genetische)
mechanismen van belangrijke ziektebeelden zoals
bijvoorbeeld hartfalen, hersenaandoeningen, en
autoimmuunziekten. Je leert hoe hypothese gedreven onderzoek wordt verricht om de moleculaire
aspecten van een ziekte beter te begrijpen en hoe je
de onderzoeksresultaten vertaalt in nieuwe benaderingen voor preventie, diagnose en therapie. Je
verwerft grondige kennis over moderne moleculaire
onderzoekstechnologieën en het gebruik ervan in
biomedische settings. Zo ben je optimaal voorbereid
op een carrière in het wetenschappelijk onderzoek.

2

In deze afstudeerrichting bestudeer je de invloed van
allerhande milieufactoren op de menselijke gezondheid. Door een betere kennis van de interacties tussen
omgevingsfactoren (aanwezig in voeding, milieu of
levensstijl) en het genetisch materiaal wordt het mogelijk een preventief gezondheidsbeleid te ontwikkelen.
Zowel toxicologische, moleculair biologische als epidemiologische aspecten komen aan bod. Daarnaast is
er aandacht voor de maatschappelijke dimensie van
de milieuproblematiek. Het doel van dit programma is
om een nieuwe generatie van milieuwetenschappers
op te leiden die de tools vanuit de celbiologie, de moleculaire biologie en de biochemie kunnen gebruiken
om de interacties tussen de mens en hun omgeving te
bestuderen.

Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd aan UHasselt met
inbreng van Maastricht University.

Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd aan UHasselt met

Bioelectronics and
Nanotechnology

inbreng van Maastricht University.

3

Klinische biomedische
wetenschappen

Deze afstudeerrichting, uniek in België, belicht een
nieuw en interdisciplinair wetenschapsdomein dat
op de grens ligt tussen fysica, chemie, elektronica en
biomedische wetenschappen.
Vandaag beschikt men over nanoscopische analysetechnieken om biomoleculen te visualiseren en hun
complexe eigenschappen te bestuderen. Naast deze
fundamentele aspecten krijg je een introductie tot
verscheidene geavanceerde fysische en chemische
technieken die men in de praktijk gebruikt. Bijvoorbeeld, de ontwikkeling van uiterst specifieke en
gevoelige biosensoren voor het meten van ziektemerkers, het ontwerpen van geavanceerde implantaten
op nanoschaal voor therapeutische toepassingen,
de werkingsprincipes van medische toestellen zoals
neurochips en pacemakers en de ontwikkeling van
nano(bio)materialen voor diagnose en therapie.

4

Dit uniek masterprogramma legt de focus op het
toegepast klinisch onderzoek. In deze master wordt
dieper ingegaan op mechanismen van ziektes,
alsook op nieuwe methoden van preventie, diagnose
en therapie. De laboratoriumvaardigheden voor diagnostische en therapeutische toepassingen worden
aangescherpt. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan de opzet, uitwerking en regelgeving van
klinische studies. Ook data- en kwaliteitsmanagement
hebben een belangrijke plaats in het masterprogramma. De verworven kennis en competenties zorgen
ervoor dat je als afgestudeerde een ideaal profiel
hebt om clinici te ondersteunen of om als manager
van klinische studies op te treden. Daarnaast worden
inzichten in de geneesmiddelenontwikkeling en de
organisatie en het management van de gezondheidszorg in België aangeboden, waardoor dit profiel ook
perfect aansluit bij een carrière in de farmaceutische
industrie of de overheden betrokken bij de gezondheidszorg in ons land.

Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd aan UHasselt met
inbreng van Maastricht University.

UHASSELT
KNOWLEDGE IN ACTION
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BEROEPSKEUZES
BIOMEDISCHE
WETENSCHAPPEN
* ONDERZOEKER, EVENTUEEL OM EEN DOCTORAAT
TE BEHALEN, IN UNIVERSITEITEN, ZIEKENHUIZEN
EN FARMACEUTISCHE OF BIOTECHNOLOGISCHE
BEDRIJVEN
* BELEIDSMEDEWERKER IN ZIEKENHUIZEN IN
COÖRDINERENDE, LEIDINGGEVENDE OF
BELEIDSONDERSTEUNENDE FUNCTIES
* BELEIDSMEDEWERKER IN CENTRA DIE ZICH
BEZIGHOUDEN MET VOLKSGEZONDHEID, MILIEU,
GENETICA EN VOORLICHTING
* LEERKRACHT IN HET SECUNDAIR OF 		
HOGER ONDERWIJS
* COMMERCIËLE OF MANAGEMENTFUNCTIES IN HET
BEDRIJFSLEVEN
* VERANTWOORDELIJKE VOOR HET UITVOEREN VAN
KLINISCHE STUDIES IN HET BEDRIJFSLEVEN
* ...
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PROEVEN VAN BIOMEDISCHE
WETENSCHAPPEN

Meeloopdagen:
Functionele anatomie (krokusvakantie)
Functionele histologie (krokusvakantie)
Metabolisme (krokusvakantie)
Spijsvertering (krokusvakantie)
www.uhasselt.be/uhasseltatschool
Infodagen:
16 maart 2019
27 april 2019
Meer info over deze opleiding
www.uhasselt.be/			
biomedische-wetenschappen
www.uhasselt.be/videos

CONTACTPERSOON
Brigitte Gielen
brigitte.gielen@uhasselt.be
011 26 85 01

ALUMNI AAN HET WOORD
“Wetenschap heeft van jongs af al in
mijn bloed gezeten. Hoe beïnvloeden
externe factoren het menselijk lichaam?
Daarom was de keuze voor een opleiding in de biomedische wetenschappen
snel gemaakt. Momenteel werk ik als
Process Analyst, waar ik insta voor allerlei statistische analyses en data management. Genzyme is een biotech bedrijf
verantwoordelijk voor de productie van
eiwit therapiën voor zeldzame erfelijke
aandoeningen.”

Laurence Vrancken
Afgestudeerd in: 2010
BMW - Milieu en gezondheid
Huidige functie:
Senior Clinical Trial Assistant (CTA)

“Initieel wou ik me graag verdiepen in
het fundamenteel onderzoek maar als
snel bleek dit toch niets voor mij te zijn.
Daarom heb ik ervoor gekozen om onmiddellijk na het behalen van mijn masterdiploma me op de arbeidsmarkt te begeven.
Ik ben gestart als laboratoriumtechnoloog
op de afdeling pneumologie in UZ Leuven.
Hier leerde ik de longfunctie meten bij
patiënten. Nadien heb ik de opportuniteit
gehad om binnen dezelfde afdeling als
clinical trial assistant (CTA) te werken. Als
CTA ondersteun je de hoofdonderzoeker
in administratieve en praktische taken die
komen kijken bij het uitvoeren van klinische studies. Na 2 jaar ervaring in ziekenhuis ben ik aan de slag gegaan als clinical
research associate (CRA) in de farmaceutische sector. Als CRA kom je in ziekenhuizen over heel het land, soms zelfs in
het buitenland. Een van de vele taken is
ervoor zorgen dat de hoofonderzoeker
het studieprotocol volgt voor de veiligheid
van de patiënt. CRA is een boeiende en
uitdagende job.”

Rob Robeyns
Afgestudeerd in: 2010
BMW - Milieu en gezondheid
Huidige functie: Process Analyst (Genzyme)

Jolien Oben
Afgestudeerd in: 2012
BMW - Klinische moleculaire wetenschappen
Huidige functie: Echocardiografist en PhD student
aZM

“Ik koos voor de opleiding Biomedische
wetenschappen omdat de werking van het
menselijk lichaam me al van kindsaf aan
fascineerde. Na mijn seniorstage op de
afdeling gynaecolgie in het ZOL in Genk
wist ik dan ook snel dat ik verder wou
in deze sector en graag onderzoek wou
combineren met patiëntencontact. Uiteindelijk ben ik terecht gekomen in het aZM
in Maastricht, waar ik onderzoek verricht
naar het cardiaal en cardiometabool herstel van het hart na preeclampsie. De hartecho’s die ik daarbij zelf bij mijn patiënten
maak zijn hierbij een leuk pluspunt!”
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Aslihan Babayigit
Afgestudeerd in: 2015
BMW - Bio-electronica en Nanotechnologie
Huidige functie: Doctoranda

Raghda Ramadan
Afgestudeerd in: 2015
BMW - Clinical Molecular Sciences
Huidige functie: PhD student at Ghent University

De opleiding biomedische wetenschappen
heeft een sterk multidisciplinair karakter.
Je bestudeert het menselijk lichaam en
zijn complexe moleculaire processen niet
enkel vanuit een biologisch perspectief,
maar ook de chemie en fysica die schuil
gaan achter dit wonderbaarlijk functioneren worden onder de loep genomen. Je
leert het lichaam identificeren als zijnde
zachte materie, die bijzondere eigenschappen kan voortbrengen als gevolg van de
juiste krachtenbalans op de nanoschaal.
Elk molecule leer je opbreken tot individuele atomaire bijdragen om zo een dieper
inzicht te verwerven in ons dynamisch
schouwspel. Voor mezelf is gebleken dat
de kennis hieromtrent ook kan worden
ingezet binnen andere takken van de
wetenschap. Als doctoranda probeer ik
vandaag vanuit mijn brede achtergrond
in zachte materie bij te dragen tot het
fundamenteel begrijpen van organisch-anorganische “perovskieten” en hun inzetbaarheid in hernieuwbare energie.

My dream was to find a cure to difficult
diseases such as cancer and heart diseases, and I found that the first step to provide a cure is to identify the target. I chose
Clinical molecular Science program as we
study the molecular basis of different
diseases so that we can identify molecular targets for therapy. I came all the way
from Egypt to join this program and to
achieve my dream, I graduated in 2015
and I got the second best master thesis
prize at the Belgian Nuclear Research Center. Now I am doing my PhD trying to find
an effective therapy for atherosclerosis.
After finishing my PhD I want to work in
the research and development in a pharmaceutical company to work on finding
cures for diseases.

“De mogelijkheden en de impact die je
als biomedicus op de maatschappij kan
hebben, interesseerden mij het meeste
aan deze opleiding. Na mijn master specialiseerde ik me verder in international
business en social innovation met een
tweede master. Vandaag werk ik aan
projecten van gezondheidszorg, social
innovation en TTIP (Transatlantic Trade
and Investment Partnership) in het
Europees Parlement.

“Aangezien de levenswetenschappen
mij altijd zeer sterk hebben aangesproken, heb ik dan ook niet getwijfeld om
deze studierichting aan te vatten. Na
enkele zeer boeiende en uitdagende
stages in zowel ziekenhuizen alsook
universiteiten, koos ik ervoor om te
gaan lesgeven in de wetenschappen.
Het overbrengen van kennis en vaardigheden bij jongeren in mijn job als
leerkracht is waar ik iedere dag voldoening uit haal.”

Wouter Vanoppré
Afgestudeerd in: 2014
BMW - Bio-elektronica en nanotechnologie
Huidige functie: Internship in het Europees Parlement

Frank Stakenborg
Afgestudeerd in: 2012
BMW - Klinische moleculaire wetenschappen
Huidige functie: Leerkracht
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NIEUW

EDUCATIEVE MASTER
IN DE GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN*
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AAN DE UNIVERSITEIT VAN
VANDAAG VORMEN WE HET
TALENT VAN DE TOEKOMST
Wil jij anderen prikkelen vanuit jouw passie voor een vak? Wil je een boeiende, uitdagende loopbaan in het onderwijs?
Dan is de educatieve masteropleiding vast iets voor jou! In deze academische masteropleiding verdiep en verbreed je jouw
kennis van je vakgebied en word je ondergedompeld in onderwijsrelevante thema’s. Bovendien kom je vanaf de eerste dag
in contact met de praktijk! De educatieve masteropleiding stoomt je klaar voor een succesvolle job in het onderwijs.

WIE KAN INSTROMEN?
Er worden 2 mogelijkheden voorzien:
• Rechtstreeks instromen na het behalen van een bachelordiploma.
UHASSELT BACHELOROPLEIDINGEN
Biomedische wetenschappen
Geneeskunde
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Educatieve Master in de
gezondheidswetenschappen
120SP
•

Instromen na het behalen van een masterdiploma.
Je volgt het verkort traject (60 studiepunten), waarin de onderwijsrelevante thema’s aan bod komen.

Waarom een educatieve masteropleiding* volgen aan UHasselt?

1

JE HEBT EXPERTISE IN JE VAKGEBIED ÉN ALS LERAAR.

2

JE DOET DIVERSE PRAKTIJKERVARINGEN OP VANAF DE EERSTE DAG.

3

JE ZET KRACHTIGE LEERPROCESSEN OP GERICHT OP TALENTEN VAN LERENDEN.

4

JE BENT EEN VOORTREKKER VAN INNOVATIEF ONDERWIJS.

5

JE WERKT SAMEN MET LERENDEN, GROEPEN, COLLEGA’S EN PARTNERS.

6

JE HEBT IMPACT OP HET ONDERWIJS EN DE MAATSCHAPPIJ VAN MORGEN.

* De educatieve masteropleidingen zullen van start gaan in academiejaar 2019-2020 onder voorbehoud van de goedkeuring door de Vlaamse
Regering. Zij vervangen vanaf academiejaar 2019-2020 de specifieke lerarenopleiding aan de universiteiten en de centra voor volwassenenonderwijs.

43

Programma
De Educatieve masteropleiding bestaat uit 2 delen:
1. Gezondheidswetenschappen
Je wordt verder gevormd in jouw vakgebied op masterniveau.
Dit deel volg je niet als je inschrijft in het verkorte traject van de educatieve masteropleiding.
2. Leraarschap
Het deel leraarschap bestaat voor elke student uit 60 studiepunten. Je bouwt expertise op in ‘pedagogiek & didactiek’,
‘praktijk & onderzoek’ en ‘vakdidactiek’. Kortom, je wordt gevormd tot een startbekwame educatieve master.
ar gericht op
Lera

Leraar met expertise in

Leraar werkt met

Pedagogiek & didactiek
Praktijk & onderzoek

Lerende
Leraar

Vakdidactiek & domeinspecifieke inhoud

Leergroep
(School)team
Partners & externen

Praktijkgerichte opleiding vanaf dag 1
In de educatieve master zetten we praktijk centraal en hanteren we de principes geleidelijkheid en brede
werkervaring. Reeds vanaf het begin van de opleiding kom je dan ook in aanraking met de onderwijspraktijk. Deze
praktijk bouwen we geleidelijk aan op. Onderwijsvaardigheden oefen je eerst in een veilige, vereenvoudigde context
met medestudenten om vervolgens over te gaan naar stages in secundaire scholen, educatieve centra… Bovendien
maak je kennis met de diverse taken van het lerarenberoep en doe je praktijkervaringen op bij diverse doelgroepen en
in diverse educatieve contexten.

Wij spelen in op jouw noden !
Deze opleiding combineren met werk, een gezin… Dat kan! De 60 studiepunten van het deel leraarschap organiseren wij volgens jouw noden. Je kan
kiezen voor dagonderwijs of avondonderwijs. Bovendien heb je de
keuze tussen onze twee varianten ‘contact’ en ‘flex’.
Contact
Je komt geregeld naar de campus om de lessen face-2-face te volgen.
Flex
Je volgt de opleidingsonderdelen via online-learning en zelfstudieopdrachten. Af en toe word je op de campus verwacht.
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MEER INFO

BEROEPSKEUZES
EDUCATIEVE MASTERS
* LERAAR IN 2de EN 3de GRAAD IN HET 		
SECUNDAIR ONDERWIJS
* DOCENT IN HET HOGER ONDERWIJS

Infodagen:
21 februari, 16 maart en 27 april 2019
www.uhasselt.be/infodagen

Meer info over deze opleiding
www.uhasselt.be/em/
gezondheidswetenschappen

* ONDERZOEKER VAKDIDACTIEK
* GEVEN VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN 			
EN -TRAININGEN

CONTACTPERSOON
Heidi Gielen
heidi.gielen@uhasselt.be
011 26 92 83

* EDUCATIEVE CENTRA EN MUSEA
*…
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TOPONDERZOEK
AAN UHASSELT
UHasselt heeft een stevige onderzoeksreputatie opgebouwd in een aantal speerpuntdomeinen,
onder meer in nanotechnologie en bio-elektronica, MS-onderzoek, milieuonderzoek,
biostatistiek, toegepaste informatica, ondernemerschap…

Onderzoek en onderwijs aan
de UHasselt zijn nauw met elkaar
verbonden. Diverse domeinen van het
onderzoek dat gevoerd wordt aan
de UHasselt, komen aan bod in je
opleiding. Tijdens je studies ontwikkel
je ook zelf onderzoeksvaardigheden.
Onze professoren brengen je in
contact met internationaal onderzoek.
Voor projectwerk en onderzoeksstages sluit je aan bij onderzoekers van
één van onze onderzoeksgroepen.
Aan de UHasselt is een groot deel
van de onderzoekscapaciteit gebundeld in onderzoeksinstituten. Het is
de ambitie van deze instituten om
voor hun onderzoeksdomeinen het

volledige spectrum af te dekken: van
fundamenteel onderzoek tot de omzetting van wetenschappelijke kennis
in innovatieve producten en diensten
in samenwerking met het bedrijfsleven. De UHasselt herbergt niet alleen
verscheidene onderzoeksgroepen
maar verzamelt ook een aantal
spin-offs. Dat zijn kleine innovatieve
bedrijfjes die nauw met de universiteit samenwerken. In het domein
van de biomedische wetenschappen
bijvoorbeeld zijn er inmiddels al meer
dan twintig lifesciencesbedrijven en
organisaties actief in Bioville, het
incubatorgebouw (bedrijvencentrum)
voor jonge lifesciencesbedrijven op
campus Diepenbeek.
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Het onderzoek in het domein van de
biomedische wetenschappen
is sterk geënt op de expertise van
volgende onderzoeksinstituten: het
Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED), het Centrum voor Milieukunde
(CMK) en het Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec).
Het medisch onderzoek wordt
gevoerd binnen het ‘Limburg Clinical
Research Program (LCRP)
UHasselt-Jessa-ZOL’.

Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED)
In het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van
de UHasselt werken meer dan 200 onderzoekers,
artsen en technici samen in enkele kerndomeinen, met
name (auto)immuniteit, neurologische (ontstekings)
mechanismen en ziekten en cardiologie (dit laatste
gebeurt in nauwe samenwerking met de ziekenhuizen
ZOL en Jessa). Deze domeinen worden ondersteund
door onderzoeksprogramma’s en expertise binnen de
thema’s bioimaging, biomerkers en bionanotechnologie
én revalidatie. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit
naar de studie van de onderliggende ziekteprocessen
van aandoeningen zoals multiple sclerose en reumatoïde
artritis. Bij dat onderzoek worden diverse moderne
technologieën ingezet zoals DNA-technologie (genomica),
eiwittechnologie (proteomica), beeldvormingstechnieken
en revalidatiestrategieën. Op basis van een diepere
kennis van de onderliggende ziekteprocessen wordt
gezocht naar betere behandelingen en diagnostische
testen. Ook samenwerking met andere instellingen/
bedrijven is een onmisbare factor voor dit succesvolle
onderzoek. Binnen het MS-onderzoek bundelden
BIOMED, REVAL, PXL en het revalidatie & MS centrum
Overpelt hun krachten waaruit het MS-Netwerk Limburg is
ontstaan (4 partners, 1 team!). Dit samenwerkingsverband
bouwt het MS-onderzoek verder uit om zo betere zorg,
behandeling en begeleiding van personen met MS te
ontwikkelen. Daarnaast werd eind 2015 de nieuwe
VIB onderzoeksgroep gelanceerd, die ook de focus zal
leggen op het MS-onderzoek, meer specifiek de invloed
van voeding en hiermee gepaard gaande verstoorde
darmflora op de ontstekingsprocessen bij MS.
Meer info op www.uhasselt.be/biomed
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Binnen de faculteit GLW wordt er ook veel aandacht
besteed aan medisch-gericht wetenschappelijk onderzoek.
Dit versterkt niet alleen de opleidingen. Innovatie in de
ziekenhuispraktijk is cruciaal om bij te dragen aan een
verbeterde gezondheidszorg. Nu en in de toekomst. Binnen
het ‘Limburg Clinical Research Program (LCRP)
UHasselt-Jessa-ZOL’ wordt samen met de twee grootste
regionale ziekenhuizen (ZOL en Jessa) innovatieve research
in de Life Sciences verricht in diverse medische domeinen:
cardiologie, oncologie, anesthesie/neurologie, gynaecologie/fertiliteit, infectieziekten, mobile health, assistieve
technologie,... Concreet werken artsen en onderzoekers

binnen dit programma onder andere aan nieuwe manieren
om hartziekten te behandelen, betere opsporingsmethoden
voor kanker, methoden om zwangerschapsvergiftiging
sneller te detecteren en diverse andere patiëntgerichte
noden. Het onderzoek is toepassingsgericht en focust op
praktische resultaten. Zo is er ook heel wat interactie met
het bedrijfsleven. Inmiddels zijn binnen het LCRP een 30-tal
doctorandi dagdagelijks onder leiding van artsen-professoren in de ziekenhuizen aan de slag.
Meer info op www.uhasselt.be/LCRP

foto: ZOL

foto: Jessa
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Binnen het ‘Limburg Clinical Research Program’ kadert de
Mobile Health Unit (MHU). Het is een multidisciplinaire
groep van onderzoekers en artsen die samen onderzoek
doen naar mobiele gezondheidstoepassingen. Mobile
Health is een zeer breed onderzoekstopic waar verschillende expertises aan bod komen: biomedische wetenschappers
werken samen met artsen, ingenieurs, IT’ers, economen enz.
Er wordt naast onderzoek ook ingezet op de ontwikkeling en
validatie van nieuwe technologie: zoals een pleister voor het
registreren van het ECG en de ademhaling van een patiënt
in samenwerking met Imec of een smartphone applicatie
voor het detecteren van hartritmestoornissen. Ook het real
time monitoren van hartpatiënten tijdens ‘Genk Loopt’ of het
monitoren van de roeiers tijdens de studenten Regatta zijn
projecten van de MHU.
Meer info op www.mobilehealthunit.org

LifeTechValley is een clusterorganisatie, gevestigd in
Bioville, die innovatie, ondernemerschap en business
development in het domein van ‘healthy aging’ stimuleert.
Dit initiatief sluit aan bij de sterke regionale focus op de
ontwikkeling van de life sciences en de gezondheidszorg.
LifeTechValley streeft hierbij naar een betere kwaliteit van
welzijn en gezondheidszorg voor de ouder wordende
bevolking.
Meer info op
www.lifetechvalley.be
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Centrum voor Milieukunde (CMK)
Het CMK verricht multidisciplinair onderzoek naar milieuproblemen. De
wetenschappers onderzoeken onder meer hoe toxische stoffen, zoals zware
metalen en fijn stof, onze gezondheid bedreigen en hoe ze het normaal
functioneren van organismen en ecosystemen verstoren. Biologen en chemici
werken samen met economen en juristen aan duurzame oplossingen voor
milieuproblemen zoals verontreinigde bodems en (grond)water.
Meer info op www.cmk.uhasselt.be
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Instituut voor
Materiaalonderzoek
(imo – imomec)
Het Instituut voor Materiaalonderzoek (imo) verenigt
fysici en chemici die actief zijn in
het domein van de materialen. Er is
een nauwe samenwerking met het
Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (imec). Binnen
imo-imomec wordt interdisciplinair
onderzoek uitgevoerd naar nieuwe
materiaalsystemen voor toepassingen
in de micro-elektronica, de bio-elektronica en de nanotechnologie. Materialen en technologieën van morgen
worden vandaag op imo – imomec
ontwikkeld, bijvoorbeeld kunstmatig
diamant, uv-detectoren, lichtgevende
plastics, zonnecellen, moleculaire
elektronica, biosensoren…
Meer info op
www.imo.uhasselt.be

Onderzoekscentrum voor
revalidatieonderzoek (REVAL)
Binnen REVAL wordt onderzoek
verricht naar nieuwe
revalidatiestrategieën die hun toepassing vinden in de neurologische,
musculoskeletale, cardiorespiratoire
of pediatrische revalidatie. Tevens
worden de onderliggen- de mechanismen (veelal biomedische) van
deze nieuwe behandelingsstrategieën
bestudeerd.
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SOCIALE MEDIA

facebook.com/uhasselt | facebook.com/glwuhasselt
twitter.com/uhasselt | twitter.com/glw_uhasselt
Via onze sociale media blijf je op de
hoogte van de laatste nieuwtjes van onze
universiteit. Deel je video’s, foto’s of
berichten met de hashtag #UHasselt.

instagram.com/universiteithasselt | instagram.com/faculteitglw
linkedin.com: Universiteit Hasselt (universiteitspagina)
youtube.com/universiteithasselt
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HOE WORD JE
UHASSELT-STUDENT?
INSCHRIJVEN
Hoe inschrijven?
Als je je voor de eerste keer inschrijft
aan de Universiteit Hasselt, dan doe
je dat in twee fasen.
1. Voorinschrijven is verplicht
en doe je online.
Dit kun je rustig thuis doen, vanaf 1
februari t.e.m. 1 oktober 2019. Surf
naar www.uhasselt.be/inschrijven.
2. Vanaf 28 juni 2019 kun je je
definitief inschrijven.
Je kan hiervoor terecht aan de
inschrijfbalie in de Oude Gevangenis
op campus Hasselt, iedere werkdag
van 9.00 tot 16.00 uur en dit van 28
juni tot en met 10 juli en terug vanaf
19 augustus tot en met 1 oktober.
We zijn ook open op zaterdag 6 juli
en 7 september telkens van 9.00 tot
12.00 uur. We sluiten van 11 juli tot
en met 15 augustus.

meer info op
www.uhasselt.be/inschrijven

OP KOT
Wat breng je mee?
• een kopie van je diploma secundair onderwijs;
• je identiteitskaart;
• het attest van slagen voor het
toelatingsexamen arts en tandarts
(als je je voor geneeskunde wil
inschrijven).
Hoe en wanneer betaal je het
studiegeld?
Bij je definitieve inschrijving betaal
je een voorschot. Betalen doe je met
bancontact. In de loop van november
ontvang je een afrekening voor het
resterende saldo.
Het studiegeld bestaat uit een vast
bedrag aangevuld met een bedrag
per opgenomen studiepunt. Voor
2018 - 2019 betaalde je, indien je
60 studiepunten opnam, 108,8 euro
als beursstudent, 484,3 euro als
bijna-beursstudent en 922,3 euro als
niet-beursstudent. De meest recente
info kan je steeds terugvinden op
www.uhasselt.be/studiegelden*

*De opleidingen rechten, informatica, biomedische wetenschappen en statistiek, worden georganiseerd
door de tUL. De tUL is een samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en de Universiteit Hasselt. Het
studiegeld voor tUL-studenten vind je terug op onze website. www.uhasselt.be/studiegelden
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Op zoek naar een kamer?
Raadpleeg het kamerbestand via
www.uhasselt.be/kamers
of contacteer de huisvestingsdienst
(tel. 011 26 80 56 of e-mail huisvesting@uhasselt.be). De kamers uit
het kamerbestand (Hasselt, Genk,
Diepenbeek) behoren tot de best
ingerichte en goedkoopste in Vlaanderen. Je vindt hier een aanbod van
meer dan 3.000 kamers. Huurprijzen
bedragen gemiddeld 275 euro per
maand. Huren kun je voor een periode van maximum 11 maanden.
Studenten die een kamer huren uit het
kamerbestand en gebruikmaken van
het modelhuurcontract van UHasselt,
treden gratis toe tot de collectieve
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Bovendien kun je bij eventuele
problemen en geschillen een beroep
doen op de huisvestingsdienst van
UHasselt. Een geactualiseerde lijst
van vrije kamers is vanaf april beschikbaar.

meer info op
www.uhasselt.be/op-kot

HOEVEEL KOST STUDEREN?
Studeren kost wel wat.
www.uhasselt.be/studiegelden
Aan UHasselt bieden we studenten
echter heel wat financiële voordelen.
STUDIETOELAGE
Studietoelage van de Vlaamse
overheid
De Vlaamse overheid reikt een
studietoelage uit aan studenten. Daar
zijn uiteraard voorwaarden aan
verbonden. Wil je weten of jij in aanmerking komt? Neem dan zeker een
kijkje op www.studietoelagen.be
Voorschot op je studietoelage
van de Vlaamse overheid
Omdat de procedure voor deze toekenning een paar maanden op zich
laat wachten, kunnen studenten in
tussentijd bij UHasselt een voorschot
vragen op deze studietoelage.

MULTIMEDIA
Via de groepsaankoop van UHasselt
kunnen alle studenten een laptop aan
een scherpe prijs aankopen.
Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden, kun je voor je UHasselt
laptop bovendien beroep doen op
een afbetalingsplan zonder intrest.
Meer info over toelagen van de
Vlaamse Overheid, toelagen via
UHasselt en andere financiële tegemoetkomingen vind je op:
www.uhasselt.be/socialedienst
Maakt je sociale of financiële situatie
het moeilijk om te studeren? Loop dan
zeker langs bij de sociale dienst van
UHasselt.

meer info op
www.uhasselt.be/socialedienst

BOEKEN
Behalve je studiegeld is er ook de
investering in cursussen en handboeken. Dit bedrag is afhankelijk van je
studierichting en studiejaar, en schommelt voor de eerstejaars tussen
225 en 1000 euro. Je kan de kosten
per studierichting raadplegen op
www.uhasselt.be/studiekosten

JE VOORDELEN ALS
UHASSELT STUDENT
• 33% korting in de
studentenrestaurants wanneer je
betaalt met je studentenkaart
• een gratis fiets (tot uitputting
voorraad) tegen een waarborg van
70 euro
• 50% terugbetaald op je abonnement
voor het openbaar vervoer
• een campuspas voor slechts 20 euro
per jaar voor busverplaatsingen in
de regio Hasselt en Diepenbeek
• aangename, comfortabele
studentenkamers die ook nog
betaalbaar zijn (gemiddeld 275 euro
per maand)
• een taxidienst op zondagavond
van het station van Hasselt naar je
kotadres
• een laptop aan een scherpe prijs
• talloze sportfaciliteiten in de
omgeving van de campussen
• korting op je fitnessabonnement
of kortingen voor andere
sportactiviteiten
• 50% korting in het Cultuurcentrum
Hasselt

Sommige handboeken kun je meerdere
jaren gebruiken.

55

ÉÉN UNIVERSITEIT,
TWEE CAMPUSSEN
UHasselt heeft haar hoofdzetel in de Oude Gevangenis op campus Hasselt. Nieuwe studenten komen zich hier inschrijven
aan UHasselt. Ook voor andere zaken van de studentenadministratie ben je welkom in de Oude Gevangenis.
Uiteraard kan je ook op campus Diepenbeek beroep doen op de diensten van studentenadministratie, studentenvoorzieningen, studiebegeleiders en de ombudspersonen.
De lessen gaan voornamelijk door op campus Diepenbeek in gebouw D. Soms kunnen er ook lessen doorgaan op campus Hasselt of in de ziekenhuizen ZOL en Jessa.

meer info over de ligging van de verschillende gebouwen op
www.uhasselt.be/contact-en-ligging
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VRAGEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE OPLEIDINGEN:

BIOMEDISCHE
WETENSCHAPPEN

GENEESKUNDE

Brigitte Gielen

Stefanie Leunen

brigitte.gielen@uhasselt.be

stefanie.leunen@uhasselt.be

011 26 85 01

011 26 85 04

www.uhasselt.be/

www.uhasselt.be/geneeskunde

biomedische_wetenschappen

STUDIEBEGELEIDING
studiebegeleidingGLW@uhasselt.be
www.uhasselt.be/studiebegeleiding

www.uhasselt.be
www.facebook.com/uhasselt
@uhasselt
www.youtube.com/
UniversiteitHasselt
@universiteithasselt

CAMPUS HASSELT
Studentenadministratie
Martelarenlaan 42
BE 3500 Hasselt
011 26 81 00

CAMPUS DIEPENBEEK
Agoralaan Gebouw D
BE 3590 Diepenbeek
011 26 81 00

www.uhasselt.be/studentenadministratie
www.uhasselt.be/studieloopbaanbegeleiding

PROEVEN VAN

UHA SSELT
INFODAGEN
WOENSDAG 14 NOVEMBER 2018 | INFOAVOND
DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019 | MASTERBEURS
ZATERDAG 16 MAART 2019 | BACHELORBEURS
ZATERDAG 27 APRIL 2019 | BACHELORBEURS
MAANDAG 26 AUGUSTUS 2019 | INFOMARKT
Voor meer info en om je vooraf in te schrijven kun je terecht op
www.uhasselt.be/infodagen

OPENLESDAGEN & PROEFRITTEN

OP WOENSDAGNAMIDDAG OF TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES
Voor de exacte data en om je vooraf in te schrijven, kun je terecht op
www.uhasselt.be/proevenvanuhasselt

Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | BE 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek | Agoralaan Gebouw D | BE 3590 Diepenbeek
Tel. 011 26 81 00 | studentenadministratie@uhasselt.be | www.uhasselt.be

