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“Het Academisch centrum voor huisartsgeneeskunde streeft naar het opleiden van artsen tot excellente 

clinici, die streven naar kwaliteit van zorg, een grondhouding hebben van levenslang leren, efficiënt 

samenwerken met alle zorgverleners, de patiënt een prominente rol laten opnemen en 

verantwoordelijkheid opnemen voor de gezondheid van een populatiesegment.” 

Beleidsnota, ACHG K.U.Leuven 2011.  
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0. Inleiding 
 
Je volgt nu het zevende jaar van de basisopleiding tot arts met als afstudeerrichting huis-

artsgeneeskunde. Dit jaar is tevens het eerste jaar van de driejarige specialisatie tot huisarts.   

Je zult in het kader daarvan verschillende stages moeten doorlopen: huisartsstage, ziekenhuisstage 

en netwerkstage. Deze verschillende soorten stage hebben een complementair karakter en vallen 

onder twee OPO’s ‘Klinische stages huisartsgeneeskunde’:  

OPO SP Verdeling 

Klinische stages 
huisartsgeneeskunde deel I 

10 Ziekenhuisstage (4 w - 40% van de SP)   
Huisartsstage (3 w - 40% van de SP ) 
Consultatietrainingen (20% van de SP) 

Klinische stages 
huisartsgeneeskunde deel II 

5 Groep 1
1
: Ziekenhuisstage (8w – 50% van de SP) en 

Huisartsstage (3 w – 50% v SP) 

Groep 2 
2: Huisartsstage (6 w – 100% van de SP) en 

Netwerkstage (2w) 

 

Het programma is zo opgebouwd dat de ‘verdiepingsweken’ waarin het contact met de docenten en 

medestudenten op de voorgrond staat, afgewisseld worden met stageweken. Door deze afwisseling 

tussen stage- en verdiepingsweken wordt een doorgedreven terugkoppeling naar de patiëntenzorg 

en de stageleiders gewaarborgd. Terwijl het trajectboek je meer informatie geeft over de 

verdiepingsweken, maakt deze map je een en ander duidelijk over inhoud en structuur van de stages. 

Deze map bestaat uit de stagegids en uit de stagemap.  

 

 

De stagegids bevat alle inhoudelijke en praktische richtlijnen voor je stages in het 
eerste jaar van deze boeiende specialisatie. 

 

 

 

De stagemap is een middel om je leerproces in kaart te brengen en je ervaring van 
de praktijk terug te koppelen naar de verdiepingsweken. De stagemap vormt de 
basis voor een evaluatie- en feedbackmoment door de stageleider, maar ook door 
de docent. 

 

Wij wensen je een leuk, leerrijk en verfrissend academiejaar.  
 

Prof. dr. J. De Lepeleire, Prof. dr. P. De Cort, Dr. E. Boogaerts, Dr. J. Buffels, Prof. dr. B. Schoenmakers, 

Prof. dr. A. Roex, Prof. dr. B. Aertgeerts 

                                                             
1
 Groep 1: begint in het 1

e
 semester met de prespecialisatie huisartsgeneeskunde 

2 Groep 2: begint pas in het 2e semester met de prespecialisatie huisartsgeneeskunde 
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1. Stagewijzer 
 
Hierna vind je een schematisch overzicht van de verschillende mijlpalen van de stages (inleveren van 

documenten, zaken waar je moet aan denken,...). We geven je tevens een overzicht van de 

verschillende opdrachten die je tijdens de stages zult moeten volbrengen. 
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1.1. Aan wat moet ik denken? 
 

  Wat?  Deadline Waar?  

     
Administratieve stappen     

Verzekeringsdocument  Te ontvangen van stagesecretariaat Voor aanvang stages  

Vakantiekaart  Insturen 15 mei 2012 
 

Stagefiches  Insturen Uiterlijk 2 weken na ELKE stage 
 

Document wet op de 
arbeidsduur (opting-out) 

 Invullen en ondertekenen tijdens 
onthaalgesprek (ziekenhuis- en 

huisartsstage), te bewaren op stageplaats, 
en kopie in stagemap  

 Stageplaats +  

Stageplaatsen     

Ziekenhuisstage  Student legt zelf plaatsen vast Periode juli-augustus: vóór 15 april 
Andere: vóór 15 augustus (ev. stage 

buitenland: 30 september) 

 

Huisartsstage  Stageplaats wordt aangeduid door 
stagesecretariaat 

Bevestiging stage minstens 4 weken 
voor aanvang stage 

 

Netwerkstage  Student geeft voorkeur aan op lijst  
AOP’s (TOLEDO OPO stages 2) + 
stagesecretariaat maakt selectie 

Bevestiging verdeling maart 2012 
 

Ziekenhuisstage     

Onthaalgesprek  Onthaaldocument (3x) 1e dag van stage  

Opdrachten  Toetslijst   

Evaluatie van student door 
stageleider 

 Evaluatieformulier (3x) Uiterlijk 2 weken na elke stage 
(in te sturen door stageleider)  

Evaluatie van stageplaats door 
student 

 Formulier te downloaden op TOLEDO OPO 
stages 1 en 2 

14 mei 2012 
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Huisartsstage     

Onthaalgesprek  Onthaaldocument 2 weken vóór stage  

Opdrachten  Toetslijst  Aanvang, midden, einde stage  

  Common ground  Einde stage  

  Video-opname Te maken en in te sturen tussen 3de 
en 5de stageweek  

  Atelierdagen 1 week voor atelierdagen 
 

Evaluatie van student  
door stageleider 

1e sem Evaluatieformulier + puntenscore Uiterlijk maandag na het beëindigen 
van de stage (i.e. op 24/10/2011  
voor groep 1B, en op 19/12/2011 

voor groep 1A)  
(in te dienen door de student) 

 

 2e sem Evaluatieformulier + puntenscore Uiterlijk maandag na het beëindigen 
van de stage (i.e. op 13/02/2012 

voor groep 1B, op 05/03/2012 voor 
groep 1A), op 14/05/2012 voor 

groep 2 (in te dienen door de student) 

 

Evaluatie van stageplaats  
door student 

 ABCD-score 14 mei 2012 
 

Netwerkstage     

Gedetailleerd programma  Ontvangen via AOP Ten laatste 1 week voor stage  

Opdrachten  Sociale kaart 2 dagen voor terugkomdag 
 

  Verslag 2 dagen voor terugkomdag 
 

  Apotheek 2 weken na de netwerkstage 
 

Legende: stagewijzer  ; stagemap           ; TOLEDO ; stagesecretariaat ; Videolab ; Mailen naar docent   
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1.2. Opdrachten tijdens de stages 
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2. Algemeen 
 
Deze stagegids bevat alle inhoudelijke en praktische richtlijnen voor je stages in het ziekenhuis, in de 

huisartsenpraktijk en in het netwerk. Dit omvat volgende rubrieken: 

1. Jaarschema 

2. Algemene administratieve stappen 

3. Vastleggen stageplaatsen 

4. Stagegids Ziekenhuisstage 

5. Stagegids Huisartsstage 

6. Stagegids Netwerkstage 

Voor het gebruiksgemak en als geheugensteun, hebben we voor jou een stagewijzer opgesteld (zie blz. 8). 
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2.1. Jaarschema 
GROEP 1A GROEP 1B afgestudeerde artsen 1e semester            GROEP 2                                                  

(artsen die prespecialisatie HA-GK volgen in 

1e semester)

(heroriënterende studenten & afgestudeerde 

artsen die HA-GK volgen in 2e semester

periode 1:  

12/07/2011-

03/08/2011

Stage in ZH (4 w) (st kiezen welke periode + 

zoeken zelf stageplaats Cremeczh)

Stage in ZH (4 w) (st kiezen welke periode + 

zoeken zelf stageplaats Cremeczh)

periode 2: 04/08/2011-

26/08/2011
Stage in ZH Stage in ZH

vrijdag 2/09 Startdag Startdag Startdag 

 5/09/2011 POKR (8w, intro: 6 sept) Verdiepingsweek 1 Verdiepingsweek 1 

 12/09/2011 POKR Verdiepingsweek 2 Verdiepingsweek 2 

 19/09/2011 POKR Verdiepingsweek 3 Verdiepingsweek 3

 26/09/2011 POKR Verdiepingsweek 4 Verdiepingsweek 4

 3/10/2011 POKR Stage in HA-praktijk (aangeduid in eigen streek) Stage in HA-praktijk (aangeduid in eigen 

10/10/2011 POKR Stage in HA-praktijk Stage in HA-praktijk

 17/10/2011 POKR Stage in HA-praktijk Stage in HA-praktijk

 24/10/2011 POKR examen (24 okt) - IFOM (25 okt) POKR (8w, intro: 26 okt) Seminariewerk (Start)

 31/10/2011 Verdiepingsweek 1 POKR Verdiepingsweek 5 - aangepast programma

 7/11/2011 Verdiepingsweek 2 POKR Verdiepingsweek 6  - aangepast programma

 14/11/2011 Verdiepingsweek 3 POKR Netwerkstage 

 21/11/2011 Verdiepingsweek 4 POKR Netwerkstage 

 28/11/2011
Stage in HA-praktijk (aangeduid in eigen streek) POKR Seminariewerk 

 5/12/2011 Stage in HA-praktijk POKR Seminariewerk 

 12/12/2011 Stage in HA-praktijk POKR examen (15 dec) - IFOM (16 dec) Presentatie werkjes: 15/12/2011)

 19/12/2011 Verdiepingsweek 5 Verdiepingsweek 5 Verdiepingsweek 7

 26/12/2011 Vakantie Vakantie Vakantie

 2/01/2012 Vakantie Vakantie Vakantie

 9/01/2012 Examens tr communis Examens tr communis Verdiepingsweek 8: examens HA-GK deel I

 16/01/2012 Stage in ZH (st zoeken zelf stageplaats Cremeczh)Verdiepingsweek 6 Verdiepingsweek 9:  examens HA-GK deel II Heroriëntatie: tot 24/01

 23/01/2012 Stage in ZH Stage in HA-praktijk (aangeduid in eigen streek) Stage in HA-praktijk (aangeduid in eigen Startdag: 26/01

 30/01/2012 Stage in ZH Stage in HA-praktijk Stage in HA-praktijk Verdiepingsweek 1 

 06/02/2012 Stage in ZH Stage in HA-praktijk Stage in HA-praktijk Verdiepingsweek 2 

 13/02/2012 Stage in HA-praktijk (aangeduid in eigen streek) Stage in ZH (st zoeken zelf stageplaats Cremeczh) Deliberatie Verdiepingsweek 3

 20/02/2012 Stage in HA-praktijk Stage in ZH Proclamatie Verdiepingsweek 4

 27/02/2012 Stage in HA-praktijk Stage in ZH Verdiepingsweek 6

 05/03/2012 Verdiepingsweek 6 Stage in ZH Stage in HA-praktijk (aangeduid in eigen 

 12/03/2012 Vakantie Vakantie Stage in HA-praktijk

 19/03/2012 Verdiepingsweek 7 Verdiepingsweek 7 Verdiepingsweek 7

 26/03/2012 Verdiepingsweek 8 + stationsproef: 29/03 Verdiepingsweek 8 + stationsproef: 29/03 Verdiepingsweek 8 + stationsproef: 29/03

 02/04/2012 Vakantie Vakantie Vakantie

 09/04/2012 Verdiepingsweek 9: examens HA-GK Verdiepingsweek 9: examens HA-GK Verdiepingsweek 9: examens HA-GK

 16/04/2012 Stage in ZH (st zoeken zelf stageplaats Cremeczh)Stage in ZH (st zoeken zelf stageplaats Cremeczh) Stage in HA-praktijk (aangeduid in eigen 

 23/04/2012 Stage in ZH Stage in ZH Stage in HA-praktijk

 30/04/2012 Stage in ZH Stage in ZH Stage in HA-praktijk

 07/05/2012 Stage in ZH Stage in ZH Stage in HA-praktijk

 14/05/2012 Seminariewerk (start) + atelierdagen Seminariewerk (start) + atelierdagen Seminariewerk (start) + atelierdagen

 21/05/2012 Netwerkstage Netwerkstage Netwerkstage 

 28/05/2012 Netwerkstage Netwerkstage Netwerkstage 

 04/06/2012 Seminariewerk Seminariewerk Seminariewerk 

 11/06/2012 Seminariewerk Seminariewerk Seminariewerk 

 18/06/2012 Presentatie werkjes Presentatie werkjes Presentatie werkjes
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2.2. Algemene administratieve stappen 
 

Voor en tijdens je stageperiode dien je een aantal administratieve stappen te doorlopen. Volg hierbij de 

voorgestelde timing strikt op.  

2.2.1. Verzekeringsdocument 

 
Dit document dien je voor de aanvang van je stage te ontvangen van het stagesecretariaat. Dit is 

belangrijk omdat het een bewijs is dat je door de K.U.Leuven verzekerd bent tegen persoonlijke 

lichamelijke ongevallen gedurende de stages die verband houden met je studieprogramma, alsook voor 

burgerlijke aansprakelijkheid gedurende voornoemde activiteiten (dit enkel wanneer de aansprakelijkheid 

van de universiteit kan ingeroepen worden). 

2.2.2. Vakantiekaart 

 
Deze kaart ontvang je van het stagesecretariaat. Tijdens het verloop van je prespecialisatie 

huisartsgeneeskunde heb je immers recht op 1 week vakantie. Deze vakantiedagen dienen, na schriftelijk 

akkoord van de stageleider, opgenomen te worden tijdens de periode van de ziekenhuisstage. Je bezorgt 

de ingevulde vakantiekaart uiterlijk op 15 mei 2012 aan het stagesecretariaat.  

2.2.3. Stagefiches  

 
Conform art. 2 §1 van de wet van 6 augustus 1996, betreffende het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk, worden stagiairs en coassistenten gelijkgesteld met werknemers, voor wat 

betreft de toepassing van de wetgeving (het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en 

de Codex over het welzijn op het werk). Omwille van de wetgeving mag de student NIET blootgesteld 

worden aan ioniserende stralen (isotopen en X-stralen). De studenten dienen zich buiten de stralingszone 

te begeven indien risico van straling. 

Waarschijnlijk hebben heel weinig huisartsstageplaatsen met deze problematiek te maken. Toch dien je 

na elke stageperiode de stagefiche te laten ondertekenen door de stageleider. Deze bezorg je uiterlijk 2 

weken na de stage aan het stagesecretariaat.  

2.2.4. Wet op de arbeidsduur 

 
Vanaf 1 februari 2011 is de wet van kracht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22.12.2010) tot 

vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-

geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden 

op de uitoefening van deze beroepen. Deze wet implementeert een Europese Directieve. In bijlage 1, blz. 

124) vind je een afschrift van deze wet.  
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Belangrijke elementen van de wet zijn de beperking tot maximaal 24 uur aaneengesloten arbeidstijd, de 

verplichte rust van 12 uur nadat de stagiair meer dan 12 uur heeft gewerkt, en de beperking van de 

gemiddelde arbeidstijd tot 48 uur per week. Deze beperking kan evenwel via schriftelijk ondertekend 

akkoord van de werknemer (document opting-out, zie resp. blz. 67 en 79) kan vermeerderd worden tot 60 

uur gemiddeld maximaal per week, berekend over een referteperiode van 13 weken (zie richtlijnen op 

resp. blz. 19 en 36). Dit document wordt zowel door de stageleider (dus op de stageplaats) als door de 

student (in de stagemap) bewaard. De toepassing van deze wet op de stagiairs geneeskunde werd 

besproken in de stagewerkgroep, het faculteitsbestuur, en met een aantal juridische experts. Tevens 

werd er interuniversitair afgestemd.  

2.3. Vastleggen stageplaatsen 
 

2.3.1. Ziekenhuisstage  

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden en vastleggen van 3 stageplaatsen in het ziekenhuis. Laat je 

in de keuze van een ziekenhuisdienst leiden door de hiaten in je competentieprofiel. Doorloop de 

toetslijst (zie ‘stagemap’, blz. 45) om deze te identificeren.  

Je sluit een contract af met een stagedienst in een CREMEC-ziekenhuis (deze lijst is beschikbaar op 

TOLEDO, Community Master Geneeskunde – 4de studiefase/map Vierde opleidingsfase master 2011-

2012/map ziekenhuisstage studenten huisartsgeneeskunde/mogelijke stageplaatsen). Het ingevulde en 

ondertekende contract bezorg je aan het stagesecretariaat. Wil je graag stage lopen in het UZ 

Gasthuisberg, dan geef je een keuze door aan het stagesecretariaat, dat de plaatsen toekent (aantal 

stageplaatsen zijn echter beperkt).  

Je hebt de mogelijkheid om in het kader van de ziekenhuisstage, een stage in het buitenland te lopen. 

Voor meer informatie hierover, zie blz. 23.  
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2.3.2. Huisartsstage  

 

Het stagesecretariaat verdeelt de huisartsstageplaatsen. Je krijgt in de mate van het mogelijke een 

stageplaats aangewezen in je thuisregio. Je ontvangt concrete informatie per mail.  

2.3.3. Netwerkstage  

 

Het overzicht met de beschikbare stageplaatsen wordt op TOLEDO aangekondigd. Je krijgt de 

mogelijkheid om een keuze te maken uit ‘academische opleidingspraktijken’ (AOP’s), zoveel mogelijk in de 

buurt van je thuisregio. Op basis van deze voorkeuren maakt het stagesecretariaat een selectie. Je wordt 

via mail op de hoogte gebracht van de uiteindelijke toewijzing. 
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3. Stagegids ziekenhuisstage  
 

Verantwoordelijke ziekenhuisstage: paul.decort@med.kuleuven.be  

Stagesecretariaat: Christianne.DeBruyn@med.kuleuven.be 

3.1. Doel van de ziekenhuisstage 
 

Tijdens de ziekenhuisstages krijg je de kans om de lacunes in je huisartsgeneeskundige competentie aan 

te pakken vanuit een tweedelijnssetting.  

 

3.2. Opbouw en inhoud van ziekenhuisstage 
 

Als student van groep 1 (a en b) doorloop je 3 stageperiodes in het ziekenhuis. Stel voor elke van deze 

stageperiodes je eigen leeragenda samen. Laat je hierbij sturen door de hiaten in je competentieprofiel 

(op basis van de toetslijst, zie onderdeel ‘stagemap’, blz. 45) en door lijst met mogelijke leerdoelstellingen 

naargelang de ziekenhuisdienst (zie blz. 23).  

 

3.3. Opdrachten tijdens de ziekenhuisstage 
 

Formuleer aan de hand van de toetslijst (blz. 45) en onderstaande lijst (‘Lijst met mogelijke 

leerdoelstellingen naargelang de ziekenhuisdienst’, zie blz. 23)) je eigen leeragenda samen. De ingevulde 

toetslijst komt tijdens elk begeleidingsmoment met je stageleider aan bod (onthaal, evaluatie en 

afsluitingsmoment).  

 

3.4. Begeleidingsmomenten tijdens de ziekenhuisstage 
 

3.4.1. Onthaalgesprek  

 

Maak praktische afspraken over de stage met je stageleider, onder meer over de arbeidstijden; speciale 

aandacht gaat hierbij naar de recente wet op de arbeidsduur (zie bijlage 1, blz. 124). Bij uitbreiding van de 

arbeidstijd (voor richtlijnen zie volgende blz), moet je het opting-outdocument invullen en ondertekenen. 

Dit document wordt op de stageplaats bewaard. Jij bewaart er een kopie van in de stagemap.  

Leg tevens een datum vast voor de eindevaluatie. Bespreek je leeragenda en duid de leerpunten aan (zie 

documenten stagemap; blz. 55, 59 en 63).  

 

mailto:paul.decort@med.kuleuven.be
http://ditisgeenecht.meelprogramma.be/gotomailprogram
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3.4.2. Richtlijnen voor opting-out (wet op de arbeidsduur) 

 

Richtlijnen voor de toepassing op studenten-stagiairs van de wet tot vaststelling van de 
arbeidsduur van geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren 

in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich 
voorbereiden op deze beroepen 

1. De stageopleiding dient steeds op kwalitatief hoogstaand niveau aangeboden te worden binnen de 

organisatie van de stagedienst.  

2. De student-stagiair wordt onder geen enkele omstandigheid betaald voor het verrichten van stage.  

3. Na een aaneengesloten arbeidstijd met een duur van 12 tot 24 uren is 12 uur rust vereist.  

4. Een aaneengesloten arbeidstijd met een duur van 24 uur kan niet worden overschreden. 

5. Nooit 3 mag tijdens een week meer dan 72 uur arbeidstijd gepresteerd worden. 

6. De gemiddelde arbeidstijd van 48 uur is de wettelijke norm en wordt berekend in een referteperiode 

van 13 weken. Uitbreiding naar 60 uur is mogelijk en wordt door de faculteit ten zeerste aanbevolen, 

om de facultaire eindtermen van de stageopleiding te behalen inclusief het lopen van wachten. Dit 

moet door elke student-stagiair schriftelijk bevestigd worden via een ondertekende opting out 

bereidheidsverklaring. De 48 of 60 uren zijn een gemiddeld maximum. Minder dan 48 of 60 uur 

werken is geen probleem indien de eindtermen gehaald worden. 

7. De stageleider in het ziekenhuis zal er in het bijzonder over waken dat ook in deze bijkomende 

arbeidstijd de stage op kwalitatief hoogstaand niveau wordt aangeboden. 

8. Tijdens de wacht wordt voor de student-stagiair slaapgelegenheid voorzien. Studenten worden niet 

ingeschakeld worden in een systeem van ‘bereikbare wachten’. 

9. Wekelijks wordt een lijst met de gepresteerde arbeidstijd, ingevuld per dag, opgemaakt door de 

student (register, zie blz. 72) en bijgehouden in de stagemap. De stageleider in het ziekenhuis ziet 

hierop toe, parafeert het register bij het tussentijds evaluatiegesprek en op het gesprek van de 

eindevaluatie en zorgt ervoor dat de student-stagiair voldoende rust krijgt en de gemiddelde 

arbeidstijd van de werkweek niet overschrijdt. Het gemiddelde van 48 of 60 uur per week dient op het 

einde van de referteperiode van 13 weken bereikt te zijn. Overtollige uren kunnen niet tijdens een 

volgende stageperiode gerecupereerd worden.  

10. De stageleider (of diens secretariaat) zorgt er met de hulp van de stagiair voor dat een kopie van het 

register en het opting-out formulier gedurende vijf jaar bewaard te wordt op de werkplek. 

In geval van problemen kan de universitaire verantwoordelijke bemiddelen tussen de stagiair en de 

stageleider. De wet en deze richtlijnen gelden hierbij als leidraad. 

 
  

                                                             
3 Tenzij om voorgekomen of dreigend ongeval het hoofd te bieden, bv. bij het afkondigen van het rampenplan. 
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3.4.3. Voorbeelden werkorganisatie 

 

Voorbeeld 1: geen wachten 

Daguren van 8-18 u met 1 uur middagpauze: totaal=45 uren 

 

Voorbeeld 2:  1 weekwacht op ma-di-woe-do 

Daguren van 8-18 u met 1 uur middagpauze: wacht op bv. woensdag, met dan donderdag verplicht 

aansluitend recuperatie: totaal= 50 uren 

 

Voorbeeld 3: 1 weekwacht op vrijdag 

Daguren van 8-18 u met 1 uur middagpauze: wacht op vrijdag, geen aansluitende recuperatie nodig: 

totaal= 59 uren 

 

Voorbeeld 4: 2 weekwachten op ma-di-woe-do 

Daguren van 8-18 u met 1 uur middagpauze: wacht op bv. maandag en woensdag, met dan dinsdag en 

donderdag verplicht aansluitend recuperatie: totaal= 55 uren 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Daguren 9 9 9 9 9 0 0 

Wachturen 0 0 0 0 0 0 0 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Daguren 9 9 9 0 9 0 0 

Wachturen 0 0 14 0 0 0 0 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Daguren 9 9 9 9 9 0 0 

Wachturen 0 0 0 0 14 0 0 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Daguren 9 0 9 0 9 0 0 

Wachturen 14 0 14 0 0 0 0 
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Voorbeeld 5: 2 weekwachten, 1 op ma-di-woe-do en 1 op vrijdag 

Daguren van 8-18 u met 1 uur middagpauze: wacht op bv. woensdag en vrijdag, met dan donderdag 

verplicht aansluitend recuperatie: totaal= 64 uren. Dit betekent dat minstens 4 uur moet gecompenseerd 

worden tijdens de stage om onder de 60 uren gemiddeld te komen. 

 

Voorbeeld 6: 1 dag wacht zaterdag 

Daguren van 8-18 u met 1 uur middagpauze: wacht op zaterdag, geen aansluitende recuperatie nodig: 

totaal= 69 uren: dit betekent dat minstens 9 uur compensatie moet gegeven worden tijdens de stage om 

onder de 60 uren gemiddeld te komen. 

 

Voorbeeld 7: 1 dag wacht zondag 

Daguren van 8-18 u met 1 uur middagpauze: wacht op zondag, aansluitende recuperatie nodig op 

maandag: totaal= 69 uren: de 9 uren te veel moeten op maandag worden gerecupereerd en zo komt de 

student terug onder de 60 uren gemiddeld. 

 

  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Daguren 9 9 9 0 9 0 0 

Wachturen 0 0 14 0 14 0 0 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Daguren 9 9 9 9 9 0 0 

Wachturen 0 0 0 0 0 24 0 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Daguren 9 9 9 9 9 0 0 

Wachturen 0 0 0 0 0 0 24 
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Voorbeeld 8: 1 nachtwacht in de week en wacht op zaterdag of zondag 

Daguren van 8-18 u met 1 uur middagpauze: wacht op bv. woensdagnacht en zaterdag, aansluitende 

recuperatie nodig op donderdag: totaal=74 uren: dit is illegaal. Er moet dan minstens in dezelfde week 

nog 2 uur gerecupereerd worden, en in de andere weken van de referteperiode totaal compensatie tot 

maximaal 60 uren gemiddeld. Verplicht in die week nog minstens 2 uur te recupereren. 

 

Besluiten 

48-urenweek 

 Voor elke weekwacht moet er - bovenop de recuperatie de volgende dag - nog bijkomend 

gerecupereerd worden, tenzij de werkdag minder dan 9 uur bedraagt. 

 Voor iedere weekendwacht moet meer dan 2 dagen gerecupereerd worden! 

 Combinatie van weekwacht en 1 weekendwacht laat slechts toe dat de stagiair 1 dag overdag werkt in 

de week. 

De 48-urenweek laat dus in de praktijk slechts sporadisch inslapende wachten toe en is mogelijks 

onvoldoende voor het bereiken van de eindtermen. 

60-urenweek 

 Laat toe iedere week 1 of 2 weekwachten te doen met recuperatie de dag erna of na interval indien 

een wacht op vrijdag valt. 

 Laat toe 1 dag weekendwacht te doen met recuperatie op maandag of na interval. 

 Laat niet toe om een weekwacht en weekendwacht dezelfde week te doen, tenzij er zowel in de week 

en met interval gerecupereerd wordt. 

 Voorbeeld 2 kan gevolgd worden door voorbeeld 5, 6, of 7 waarbij over 2 aansluitende weken de 

compensatie voldoende is. 

De 60-urenweek zou dus een deugdelijke opleiding mogelijk moeten maken zonder excessen, en wordt 

dan ook aanbevolen. 

………… betekent aanvaardbaar zowel voor 48- als 60-urenweek. 

………… betekent aanvaardbaar voor 60-urenweek. Aanvaardbaar voor 48-urenweek mits recuperatie op 

ander moment 

………... Betekent nooit aanvaardbaar voor 48-urenweek. Betekent aanvaardbaar voor 60-urenweek mits 

recuperatie op ander moment 

………… Betekent nooit aanvaardbaar. 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Daguren 9 9 9 0 9 0 0 

Wachturen 0 0 14 0 0 24 0 
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3.4.4. Evaluatie van de student door de stageleider 

 

Aan het einde van de stage vult de stageleider het evaluatiedocument in. Hij/zij ontvangt dit document 

per post samen met de aankondiging van de stage. Je vindt er ook een kopie van in de stagemap (blz. 67). 

De stageleider vult dit document in (inclusief een puntenscore) en geeft dit mee aan de student, die het 

uiterlijk de maandag na het beëindigen van de stage bezorgd aan het stagesecretariaat, ter attentie van 

Christianne De Bruyn.  

 

3.4.5. Evaluatie van de stageplaats door de student  

 

Na het beëindigen van de stage vul je het formulier in ter evaluatie van je stageplaats (ABC-score). Dit 

document vind je op TOLEDO, in de OPO Stages 1 of 2.  

3.4.6. Buitenlandse stage 

 

Je hebt de mogelijkheid om in het kader van de ziekenhuisstage, 1 maand stage te lopen in een 

eerstelijnsnetwerk in het buitenland. Studenten leggen zelf contacten met de stageplaats in het 

buitenland. De stageplaats wordt al dan niet goedgekeurd naar aanleiding van een afspraak die je maakt 

met prof. Van Raemdonck (te regelen via het stagesecretariaat). Je vindt een lijst met de stageplaatsen 

van vorig academiejaar met contactgegevens op TOLEDO, Community Master Geneeskunde – 4de 

studiefase/map Vierde opleidingsfase master 2011-2012/map ziekenhuisstage studenten 

huisartsgeneeskunde/stage in de eerstelijnszorg in een ontwikkelingsland.  

Tijdens de startdag worden nadere instructies gegeven i.v.m. deze stage in het buitenland. Eind 

september moeten de verplichte documenten (bevestiging stageplaats, kopie verzekering) in het bezit zijn 

van het stagesecretariaat (instructies vanwege International Office). 

De student dient een uitvoerig verslag te maken van zijn/haar stage in het buitenland, dat plenair zal 

worden voorgesteld op een te bepalen tijdstip (meer informatie hierover volgt). 

3.4.7. Lijst met mogelijke leerdoelstellingen naargelang de ziekenhuisdienst 

 

Cardiologie 

 Diagnose en behandeling van acute beelden: ontregeld hartfalen en longoedeem, acuut coronair 

syndroom en AMI, ritmestoornissen 

 Follow-up post infarct, chronisch hartfalen 

 ECG  

 24-uur bloeddrukmonitoring 

 Hartauscultatie 
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 Interpretatie inspanningstesten, echo-cardiografie, scintigrafie, beeldvorming… 

 Kennis maken cardiale revalidatie 

 

Endocrinologie 

 Courante en meer zeldzame klinische beelden kennen: Cushing, schildklierlijden, 

bijschildklierpathologie, hypofyse,… 

 Diabeteskliniek: diagnose, op punt stelling, follow-up 

 Zorgpad diabetes in het ziekenhuis 

 Kennis maken met diabeteseducator 

 Kennis maken met diëtist 

 Obesitas en metabool syndroom 

 

Geriatrie 

 Het typische ziektebeeld van de geriatrische patiënt zoals: 

 Vallen, verwardheid, delier, depressie, hartfalen, decubitus, incontinentie, dementie, preventie, 

 Maligne aandoeningen, vertigo, chronische ziekten, osteoporose… 

 Polypathologie en dossierbeheer. 

 Preventie en behandelen van decubitus. 

 Geriatrische spoedgevallen. 

 De specifieke geriatrische anamnese en hetero-anamnese. 

 Het inschatten van de ‘zorglast’ 

 Inschatten ADL-functies , zelfstandigheid evalueren 

 Herkennen kritische en niet-kritische patiënt 

 Gerichte observatie en deelname aan het multidisciplinaire team 

 Het leiden van dit multidisciplinair team 

 Het in de hand houden van het aantal voorgeschreven geneesmiddelen 

 Rekening houden met compliantie van geneesmiddelen 

 Revalidatie technieken 

 Relaties en samenwerking met thuiszorg, rusthuizen, RVT’s, seniorenflats… 

 Opstellen zorgenplan 

 Palliatieve zorg 

 

Fysiotherapie 

 Onderzoek van gewrichten en wervelzuil 
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 Infiltraties 

 Technische onderzoeken (indicatie en aantonende of ontkennende kracht) 

 Principes en indicaties van fysiotherapeutische behandelingen 

 

Nefrologie 

 Acute en chronische nierinsufficiëntie: beleid van verschillende stadia en post transplant 

 Bepaling van de nierfunctie 

 (microscopie urine) 

 Zorgpad nierinsufficiëntie in het ziekenhuis 

 Bezoek dialysecentrum 

 Kennis nefrologische oncologie 

 

Neurologie 

 Grondig inoefenen van het neurologisch onderzoek, incluis reflexen, nekstijfheid, pijn- en tastzin… 

 Vertigo en duizeligheid 

 Hoofdpijn 

 Onderzoek van het bewustzijn 

 Slaaponderzoek: algemene principes en interpretatie van de resultaten 

 Chirurgische indicaties 

 Epilepsie 

 Nystagmus 

 

Longziekten 

 Acute beelden: spanningspneumothorax, acuut astma en opstoot COPD, respiratoire insufficiëntie, 

pneumonie 

 Opvolging COPD en astma, asbestose 

 O² therapie, aerosoltherapie 

 Spirometrie 

 Interpretatie beeldvorming 

 Kennis maken respiratoire revalidatie 

 Longkanker: behandelingsschema’s 

 

Neus-keel-oor 

 Otoscopie 
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 Rhinoscopie 

 Laryngoscopie indirecta 

 Alarmsymptomen hoofd- en halstumoren 

 Neusbloedingen stelpen 

 Verwijderen vreemde voorwerpen neus-keel-oren. 

 (tympanometrie) 

 (audiometrie) 

 (assistentie heelkundige ingrepen) 

 stemvorkproeven 

 oorloop 

 jeukend oor 

 oorsuizen 

 duizeligheid 

 

Dermatologie 

 Beschrijven, herkennen van lesies 

 Biopsie nemen 

 Dermatologische receptuur 

 Behandeling wratten en molluscae 

 Verwijderen oppervlakkige tumoren 

 Atone ulcera, decubituswonden 

 

Urgentiegeneeskunde 

 Eerste opvang van zowel medische (acuut myocardinfarct, hartfalen…), chirurgische (acuut 

abdomen…), orthopedische (polytrauma….) als neurologische urgenties (meningitis, CVA…) 

 Het opstarten van het medisch dossier, organisatie van eventuele multidisciplinaire aanpak 

 Desinfectatie en kleine heelkunde 

 Spalken en gipsen 

 Basic life support en advanced life support 

 Plaatsen infuus 

 Ballonage, intubatie 

 Onderscheid maken: urgenties met vitaal bedreigend karakter of niet 

 Comaschaal en algemene inschatting van het bewustzijn 

 Vaststelling dood 
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 Stelpen veneuze en arteriële bloeding 

 Blaassonderen, (blaaspunctie) 

 Verwijderen vreemde lichamen neus, farynx en gehoorgang 

 Stelpen neusbloeding 

 Reanimatie, hartmassage en beademing 

 Zuurstof toediening 

 Behandelen van shock (ook allergische) 

 Cyanose 

 Epilepsie 

 Verwardheid 

 Agressief gedrag 

 Kennis maken met extern interventieteam. 

Urologie 

 Algemene kennis van urologische aandoeningen en onderzoek. 

 Blaassondage en blaaspunctie 

 Evaluatie prostaatvergroting via klinisch, technisch en biochemisch onderzoek  

 Microscopisch onderzoek van urine  

 (operatieve assistentie) 

 

Orthopedie 

 Diagnose en behandeling van courante orthopedische aandoeningen bij volwassenen, kinderen en 

bejaarden 

 Sporttraumata 

 Vaardigheden klinisch onderzoek van de verschillende gewrichten en de wervelzuil 

 Indicatie voor RX en CT-scan 

 Criteria voor heelkunde-conservatieve behandeling 

 Puncties, infiltraties van de verschillende gewrichten 

 Steunverbanden, gipsen, spalken, tapen 

 Indicaties verschillende orthopedische hulpmiddelen: steunzolen, lumbostaat… 

 Fysiotherapie, revalidatie en kinesitherapie: indicaties en principes 

 Administratieve aspecten: verzekeringen, invaliditeit… 

 operatieve assistentie (met het oog op inzicht in moderne operatietechnieken) 

 Invaliditeit 

 Wondhechtingen 
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Oftalmologie 

 Visusbepaling 

 Gezichtsveldbepaling 

 Drukmeting 

 Funduscopie 

 Diagnose en therapie van rode oog, jeuk, tranend en pijnlijk oog 

 Vaardigheden: fluoresceine 

 Omklappen ooglid 

 Indruppelen collyre 

 Verwijderen vreemd voorwerp 

 

Oncologie 

 Oncologische behandelingen: nevenwerkingen, begeleiding 

 Diagnose: klinisch, labo, beeldvorming 

 

Palliatieve zorgen 

 Vroegtijdige zorgplanning  

 Comfortzorg 

 Pijnbehandeling 

 Palliatieve sedatie 

 Wettelijk kader euthanasie 

 Teamwerk en familiegesprekken 

 Decubitus preventie en behandeling 

 s.c. vochtinfuus 

 lichaamsverzorging en aspiratie 

 

Pediatrie 

 Onderzoek van neonatus tot kind 

 Acute koortssyndroom, ademhalingsmoeilijkheden, deshydratatie,… 

 Diarree: alarmtekens en behandeling 

 Ontwikkeling 

 voeding 
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Verloskunde en gynaecologie 

 Gynaecologisch en verloskundig onderzoek 

 Begeleiding barende en post-partum 

 Menopauze: onderzoeken en beleid (substitutie) 

 PAP-uitstrijkje 

 Kennismaken oncologisch borstcentrum 

 Kennismaken vroedvrouw 

 Incontinentie urine 

 Interpretatie beeldvorming 

 endometriose 

 

Psychiatrie 

 Ziektebeelden: psychose, stemmingsschommelingen, verslavingen,… 

 Deelname teamvergaderingen 

 Psychofarmaca: indicaties, nevenwerkingen… 

 Notie van gesprekstherapieën, deelname enkele consultaties indien mogelijk 

 Ambulante psychiatrische zorg: kennis maken 

 Observatie afdelingsgebeuren 

 Kennismaken somatische afdeling, eventueel enkele halve dagen volgen 

 

Reumatologie 

 Onderzoek bewegingsapparaat 

 Diagnose klinisch, labo, beeldvorming 

 Behandelingsschema’s 

 Fibromyalgie 

 Teambesprekingen, zorgcoördinatie 

 Kennis maken revalidatie 
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4. Stagegids Huisartsstage  
 

Verantwoordelijke huisartsstage: Jan.DeLepeleire@med.kuleuven.be  

Stagesecretariaat: Christianne.DeBruyn@med.kuleuven.be; monique.smets@med.kuleuven.be  

 

4.1. Doel van de huisartsstage 
 

Tijdens de huisartsenstage word je ondergedompeld in het huisartsenleven en de patiëntenzorg: wat is 

het dagelijkse aanbod van problemen in de consultatie of op huisbezoek? Hoe kan jij als toekomstige 

huisarts met deze grote diversiteit omgaan? Hoe is een huisartspraktijk opgebouwd? 

Het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG) stelt volgende thematische eindtermen 

voorop voor deze huisartsstage:  

1. Communicatie- en consultatievoeren 

2. Medische kennis en besliskunde  

3. Praktijkmanagement  

4. Klinische en technische vaardigheden 

5. Populatiegerichtheid 

6. Persoonlijk functioneren 

 

4.1.1. Communicatie- en consultatievoeren 

 

4.1.1.1. Communicatie 

 

Dit is het sleutelwoord tijdens de opleiding tot arts en ook in het latere beroep. Opleiders en studenten 

staan voortdurend in contact met elkaar en wisselen informatie uit binnen en over de leeromgeving. En 

zo loopt dit ook tijdens alle aspecten van de arts-patiëntrelatie en in de uitoefening van het beroep waar 

doorlopende samenspraak is met collegae, paramedici en ondersteunend personeel. Het is dus een goed 

principe om tijdens heel de opleiding de communicatielijn binnen het vaardighedenonderwijs door te 

trekken.  

Met het ‘Common ground’-formulier bieden wij je (samen met je stageleider) een nuttig instrument om je 

communicatievaardigheden op een gestructureerde manier onder de loep te nemen (hierover meer 

onder ‘opdrachten’, blz. 34).  

 

  

http://ditisgeenecht.meelprogramma.be/gotomailprogram
mailto:monique.smets@med.kuleuven.be
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4.1.1.2. Consultatievaardigheden 

 

Binnen een consult het aanmeldingsprobleem onderkennen, patiëntgerichte, correcte en up-to-date 

wetenschappelijke informatie gebruiken, op een adequate manier communiceren met de patiënt en een 

duidelijk beleid opstellen: dit is dagelijkse kost voor elke geroutineerde huisarts. Dankzij de individuele 

begeleiding door je stageleider krijg je de kans om ook deze integratieve component van het 

patiëntencontact intensief in te oefenen. Bovendien, wordt je vaardigheid hierin, via de video-opname, 

geëvalueerd door de ACHG-docenten (hieronder meer onder ‘opdrachten’, blz. 35) 

 

4.1.2. Medische kennis en besliskunde 

 

Het is stagiairs goed bekend dat artsen veel moeten kennen en weten om beslissingen te nemen die het 

patiëntenverhaal in goede banen leiden.  

Het contextuele leren is een belangrijke techniek die gebruikt wordt bij het vergaren van medische kennis 

en vergemakkelijkt het oproepen van het geleerde wanneer hier nood aan is. Er bestaat momenteel heel 

wat praktische ondersteuning voor clinici en studenten om hun medische kennis in de concrete 

praktijksituatie toe te passen. Het ontsluiten van de juiste medische literatuur en het leren omgaan met 

standaarden en consensusteksten maken hier deel van uit. Besliskunde verwijst naar de correcte 

implementatie van de basiskennis bij het oplossen van medische problemen. 

 

4.1.3. Praktijkmanagement 

 

Elke arts met een praktijk is ook een beetje bedrijfsleider. In de eerste plaats gaat het natuurlijk om het 

beheer van de gezondheidsproblemen van de patiënten en daar komen heel wat instrumenten en 

ondersteuning bij kijken, waarvan het elektronisch medisch dossier (EMD), het globaal medisch dossier 

(GMD) en de zorgtrajecten de belangrijkste elementen zijn. Daarin worden voorgeschiedenis, 

preventiegegevens, ziektegeschiedenis, behandeling en planning van de verdere stappen bijgehouden. 

Maar er zijn ook de lokalen, de medewerkers, het instrumentarium, de voorraden en heel wat praktische 

bekommernissen die een deskundige leiding vragen. Ten slotte is er het management van de medische 

kennis, de opslag en het gebruik ervan. Als individueel zorgverstrekker en als lid van de groep moet elke 

arts nu de juiste plaats weten binnen de georganiseerde gezondheidszorg. 
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4.1.4. Praktische vaardigheden 

 

De huisartsstage is de plek bij uitstek om onder zeer dichte begeleiding van de arts een aantal elementen 

van het klinisch onderzoek verder te kunnen oefenen. Hier vloeien theorie en praktijk naadloos in elkaar. 

Inspectie, palpatie, percussie en meten worden een dagelijkse activiteit en integratie van alle parameters 

in een besliskundig model is een aparte vaardigheid. Dan zijn er nog de specifieke technische 

vaardigheden die men in de praktijken ontmoet. Het zijn vaak unieke leermomenten die je als student 

niet mag laten liggen. 

 

4.1.5. Populatiegerichtheid 

 

De artsen worden nu niet meer opgeleid enkel voor de verzorging van de individuele patiënt, maar leren 

ook aandacht hebben voor patiëntengroepen, voor risicopopulaties en krijgen zicht op bevolkings-

onderzoeken en maatschappelijke fenomenen die zeer sterk kunnen interfereren met de gezondheid van 

de mensen. Het staat trouwens geschreven in de missie van universitair opgeleiden dat zij zich niet alleen 

met onderzoek en onderwijs moeten bezighouden, maar ook met maatschappelijke dienstverlening. 

In de praktijken zien de studenten hoe artsen hun maatschappelijke rol waarmaken en leren daaruit 

welke rol zij zelf wensen op te nemen. 

 

4.1.6. Persoonlijk functioneren 

 

Arts zijn is nooit af, en student blijven wij altijd. Maar wat betekent dat arts-in-wording zijn? Hoe zijn wij 

tot deze beroepskeuze gekomen, wie was ons grote voorbeeld, en welke aspecten van dit vak trekken ons 

meest aan? Welke arts willen wij eigenlijk worden en in welke omstandigheden willen wij werken? Gaan 

wij voor veel techniek of houden wij het eerder bij de relationele aspecten? Gaan wij voor groepswerk of 

zien wij het eerder solo? En hoe belangrijk zijn partner, kinderen, familie, vrienden, sport en hobby’s? Dit 

zijn heel wat vragen die ons met perioden min of meer bezig (moeten) houden. 

De aanwezigheid in de praktijk en de contacten met een stageleider zijn vaak een goed moment om enige 

reflectie aan te zetten. Wij bouwen onze medische carrière dag na dag op, maar af en toe het kompas 

uitzetten, enige berekeningen maken, en registreren van de gegevens, kunnen erg nuttig zijn voor later. 

Zo botsen wij op ethische implicaties, persoonlijke grenzen en grondbeginselen van kennis en onderzoek. 

 

4.1.7. Besluit 
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Rond deze eindtermen werken wij bij de voorbereiding, tijdens de stage zelf en in de verdiepingsweken. 

Zij vormen het stramien voor ons praktisch bezig zijn en onze reflecties. Bij de evaluatie gaan wij samen 

na in welke mate deze elementen aan bod kwamen bij de introductie, tijdens de stage, en in onze 

commentaren en nota’s. Zij zorgen voor enig houvast voor studenten, stageleiders en docenten. 

 

4.2. Opbouw en inhoud van de huisartsstage 
 

Leren op de werkvloer is het grote doel van de stage. Je participeert aan consultaties en huisbezoeken en 

voert er progressief een aantal onderdelen zelfstandig uit onder supervisie. Stageleiders geven het best 

onmiddellijk commentaar en moedigen studenten aan het steeds beter te doen. Zo komen indien 

mogelijk de intake, het klinische- en technische onderzoek, de registratie, het beleid, de verwijzing, de 

behandeling, het voorschrijven en de vervolgbespreking aanbod. Maar er is meer dan consultaties en 

huisbezoeken alleen. Binnen de praktijk pleegt men regelmatig overleg, vaak onder de vorm van 

casusbespreking. Ook hun agenda’s leggen de artsen naast elkaar, bespreken praktijkorganisaties en 

financiële kwesties. Maar mogelijk valt ook hier voor studenten heel wat informatie te rapen. Het aantal 

intramurale bezoeken neemt ook steeds uitbreiding: ziekenhuisopnames, RVT-patiënten, bewoners van 

instellingen vragen aandacht en bezoek. Daarnaast is de thuiszorg met de interdisciplinaire contacten, de 

wachtkring, de regionale zorgactiviteiten en de alumni werking. 

 

4.3. Opdrachten tijdens de huisartsstage 
 

Deze stage wordt afgewisseld met lesblokken in de verdiepingsweken om zo een optimale koppeling 

tussen theorie en praktijk te genereren. In dat kader worden vanuit de verdiepingsweken een aantal 

opdrachten geformuleerd die je tijdens de stage moet uitvoeren. Daarnaast maak je een leeragenda op 

op basis van de toetslijst (zie blz. 45). 

 

Algemene bemerking i.v.m. de opdrachten: om te voorkomen dat deze opdrachten een té grote 

belasting zou inhouden voor de stageleiders, maken we volgende afspraken:  

 Het initiatief voor het uitwerken en het documenteren van de opdrachten ligt volledig bij de jou 

(student). 

 Jij (student) bent zelf verantwoordelijk voor het opnemen van het beeldmateriaal. Je zorgt zelf voor 

het opnamemateriaal tenzij dit voor handen is in de praktijk. 
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 Jij documenteert de uitwerking van deze opdrachten zelf in je stagemap. Tevens dienen de 

opdrachten van de atelierweken alsook de video-opnames tijdig te worden afgegeven in digitale vorm 

(volgens de hierboven vermelde instructies).  

 

4.3.1. Toetslijst 

 

Formuleer aan de hand van de toetslijst je eigen leeragenda samen en bespreek deze met je stageleider 

tijdens elk begeleidingsmoment (onthaal, evaluatie en afsluitingsmoment). Heb hierbij specifieke 

aandacht voor de klinische en praktische vaardigheden zoals ze vooropgesteld werden tijdens het 

lestraject Klinische en technische vaardigheden o.l.v. dr. S. Aertgeerts. De toetslijst vind je in het 

onderdeel ‘stagemap’, zie blz. 45.  

 

4.3.2. Opdrachten in het kader van de atelierweek 

 

Een gedetailleerde beschrijving van deze opdrachten is beschikbaar in de leeromgeving TOLEDO onder 

Capita Selecta (onder meer: bezoek aan de chronische patiënt, het multicultureel consult,…). De 

stageleiders worden in het begin van het academiejaar op de hoogte gesteld via e-mail. Je bewaart een 

papieren kopie van de uitgevoerde opdrachten in de stagemap en stuurt uiterlijk 1 week vóór de 

atelierdagen een digitale kopie naar de docent (volgens de gedetailleerde instructies op TOLEDO). 

 

4.3.3. Opdrachten Communicatie  

 

Doorheen de opleiding huisartsgeneeskunde wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van goede 

communicatie- en consultatietechnieken. De begeleiding van de stageleiders in het toepassen hiervan in 

de praktijk is van onschatbare waarde. Daarom stellen we 2 opdrachten communicatie voor, zijnde een 

observatie van de communicatievaardigheden via de ‘Common Ground’ en de videoconsultatie.  

 

4.3.3.1. Opdracht Common Ground 

 

Het ‘Common Ground’-scoreformulier laat de stageleider toe om je op een gestructureerde manier 

feedback te geven over je communicatievaardigheden. Het formulier wordt minstens 3 maal (na elke 

stageperiode) ingevuld en besproken met stageleider (zie blz. 79). Je bewaart deze ingevulde documenten 

in de stagemap.  

 



 

Stageboek 4de opleidingsfase afstudeerrichting Huisartsgeneeskunde 2011-2012 35 
 

4.3.3.2. Opdracht Videoconsultatie 

 

Je registreert tijdens de stage in de huisartsenpraktijk een consultatie op video. Je krijgt toegang tot een 

beveiligde webbased module (Videolab, K.U.Leuven) om je videomateriaal op te laden en te ontsluiten 

voor feedback. In kleine leergroepjes en onder begeleiding van de betrokken docenten wordt er feedback 

gegeven op je consultatievaardigheden. Het praktische gebruik van Videolab en het opnamemateriaal 

wordt bij het begin van het academiejaar toegelicht. Hierover volgen later meer instructies via TOLEDO 

(OLA Consult- en Communicatievoeren). 

 

4.4. Begeleidingsmomenten tijdens de huisartsstage 
 

4.4.1. Onthaalgesprek 

 

Tijdens het onthaalgesprek (zie afzonderlijke formulieren in de stagemap, blz. 75) in de praktijk legt men 

de concrete modaliteiten van de stage vast: begin- en einduur, maaltijden, pauzes, kledij, instrumenten, 

nota’s, evaluatie, opdrachten, extra’s en vergoedingen. 

Bespreek onder meer de arbeidstijden; speciale aandacht gaat hierbij naar de recente wet op de 

arbeidsduur (zie bijlage 1, blz. 124). Bij uitbreiding van de arbeidstijd (voor richtlijnen zie hieronder), moet 

je het opting-outdocument invullen en ondertekenen. Dit document wordt op de stageplaats bewaard. Jij 

bewaart er een kopie van in de stagemap.  

Bereid dit onthaalgesprek goed voor: neem je stagemap mee, geef commentaar bij de ingevulde toetslijst 

(eindtermen o.a. vaardigheden) en maak erg concrete afspraken over inhoud en vorm van de stage. In de 

stagemap vind je een document dat dit onthaalgesprek stuurt (blz. 75). Vul dit in, onderteken het samen 

met je stageleider en hou het zorgvuldig bij in je stagemap.  
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4.4.2. Richtlijnen voor opting-out (wet op de arbeidsduur) 

 

Richtlijnen voor de toepassing op studenten-stagiairs van de wet tot vaststelling van de 
arbeidsduur van geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren 

in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich 
voorbereiden op deze beroepen 

11. De stageopleiding dient steeds op kwalitatief hoogstaand niveau aangeboden te worden binnen de 

organisatie van de stagedienst.  

12. De student-stagiair wordt onder geen enkele omstandigheid betaald voor het verrichten van stage.  

13. Na een aaneengesloten arbeidstijd met een duur van 12 tot 24 uren is 12 uur rust vereist.  

14. Een aaneengesloten arbeidstijd met een duur van 24 uur kan niet worden overschreden. 

15. Nooit 4 mag tijdens een week meer dan 72 uur arbeidstijd gepresteerd worden. 

16. De gemiddelde arbeidstijd van 48 uur is de wettelijke norm en wordt berekend in een referteperiode 

van 13 weken. Uitbreiding naar 60 uur is mogelijk en wordt door de faculteit ten zeerste aanbevolen, 

om de facultaire eindtermen van de stageopleiding te behalen inclusief het lopen van wachten. Dit 

moet door elke student-stagiair schriftelijk bevestigd worden via een ondertekende opting out 

bereidheidsverklaring. De 48 of 60 uren zijn een gemiddeld maximum. Minder dan 48 of 60 uur 

werken is geen probleem indien de eindtermen gehaald worden. 

17. De stageleider in het ziekenhuis zal er in het bijzonder over waken dat ook in deze bijkomende 

arbeidstijd de stage op kwalitatief hoogstaand niveau wordt aangeboden. 

18. Tijdens de wacht wordt voor de student-stagiair slaapgelegenheid voorzien. Studenten worden niet 

ingeschakeld worden in een systeem van ‘bereikbare wachten’. 

19. Wekelijks wordt een lijst met de gepresteerde arbeidstijd, ingevuld per dag, opgemaakt door de 

student (register, zie blz. 118) en bijgehouden in de stagemap. De stageleider in het ziekenhuis ziet 

hierop toe, parafeert het register bij het tussentijds evaluatiegesprek en op het gesprek van de 

eindevaluatie en zorgt ervoor dat de student-stagiair voldoende rust krijgt en de gemiddelde 

arbeidstijd van de werkweek niet overschrijdt. Het gemiddelde van 48 of 60 uur per week dient op het 

einde van de referteperiode van 13 weken bereikt te zijn. Overtollige uren kunnen niet tijdens een 

volgende stageperiode gerecupereerd worden.  

20. De stageleider (of diens secretariaat) zorgt er met de hulp van de stagiair voor dat een kopie van het 

register en het opting-out formulier gedurende vijf jaar bewaard te wordt op de werkplek. 

In geval van problemen kan de universitaire verantwoordelijke bemiddelen tussen de stagiair en de 

stageleider. De wet en deze richtlijnen gelden hierbij als leidraad. 

 
  

                                                             
4 Tenzij om voorgekomen of dreigend ongeval het hoofd te bieden, bv. bij het afkondigen van het rampenplan. 
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4.4.3. Voorbeelden werkorganisatie 

 

Voorbeeld 1: geen wachten 

Daguren van 8-18 u met 1 uur middagpauze: totaal=45 uren 

 

Voorbeeld 2:  1 weekwacht op ma-di-woe-do 

Daguren van 8-18 u met 1 uur middagpauze: wacht op bv. woensdag, met dan donderdag verplicht 

aansluitend recuperatie: totaal= 50 uren 

 

Voorbeeld 3: 1 weekwacht op vrijdag 

Daguren van 8-18 u met 1 uur middagpauze: wacht op vrijdag, geen aansluitende recuperatie nodig: 

totaal= 59 uren 

 

Voorbeeld 4: 2 weekwachten op ma-di-woe-do 

Daguren van 8-18 u met 1 uur middagpauze: wacht op bv. maandag en woensdag, met dan dinsdag en 

donderdag verplicht aansluitend recuperatie: totaal= 55 uren 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Daguren 9 9 9 9 9 0 0 

Wachturen 0 0 0 0 0 0 0 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Daguren 9 9 9 0 9 0 0 

Wachturen 0 0 14 0 0 0 0 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Daguren 9 9 9 9 9 0 0 

Wachturen 0 0 0 0 14 0 0 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Daguren 9 0 9 0 9 0 0 

Wachturen 14 0 14 0 0 0 0 
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Voorbeeld 5: 2 weekwachten, 1 op ma-di-woe-do en 1 op vrijdag 

Daguren van 8-18 u met 1 uur middagpauze: wacht op bv. woensdag en vrijdag, met dan donderdag 

verplicht aansluitend recuperatie: totaal= 64 uren. Dit betekent dat minstens 4 uur moet gecompenseerd 

worden tijdens de stage om onder de 60 uren gemiddeld te komen. 

 

Voorbeeld 6: 1 dag wacht zaterdag 

Daguren van 8-18 u met 1 uur middagpauze: wacht op zaterdag, geen aansluitende recuperatie nodig: 

totaal= 69 uren: dit betekent dat minstens 9 uur compensatie moet gegeven worden tijdens de stage om 

onder de 60 uren gemiddeld te komen. 

 

Voorbeeld 7: 1 dag wacht zondag 

Daguren van 8-18 u met 1 uur middagpauze: wacht op zondag, aansluitende recuperatie nodig op 

maandag: totaal= 69 uren: de 9 uren te veel moeten op maandag worden gerecupereerd en zo komt de 

student terug onder de 60 uren gemiddeld. 

 

  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Daguren 9 9 9 0 9 0 0 

Wachturen 0 0 14 0 14 0 0 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Daguren 9 9 9 9 9 0 0 

Wachturen 0 0 0 0 0 24 0 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Daguren 9 9 9 9 9 0 0 

Wachturen 0 0 0 0 0 0 24 
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Voorbeeld 8: 1 nachtwacht in de week en wacht op zaterdag of zondag 

Daguren van 8-18 u met 1 uur middagpauze: wacht op bv. woensdagnacht en zaterdag, aansluitende 

recuperatie nodig op donderdag: totaal=74 uren: dit is illegaal. Er moet dan minstens in dezelfde week 

nog 2 uur gerecupereerd worden, en in de andere weken van de referteperiode totaal compensatie tot 

maximaal 60 uren gemiddeld. Verplicht in die week nog minstens 2 uur te recupereren. 

 

Besluiten 

48-urenweek 

 Voor elke weekwacht moet er - bovenop de recuperatie de volgende dag - nog bijkomend 

gerecupereerd worden, tenzij de werkdag minder dan 9 uur bedraagt. 

 Voor iedere weekendwacht moet meer dan 2 dagen gerecupereerd worden! 

 Combinatie van weekwacht en 1 weekendwacht laat slechts toe dat de stagiair 1 dag overdag werkt in 

de week. 

De 48-urenweek laat dus in de praktijk slechts sporadisch inslapende wachten toe en is mogelijks 

onvoldoende voor het bereiken van de eindtermen. 

60-urenweek 

 Laat toe iedere week 1 of 2 weekwachten te doen met recuperatie de dag erna of na interval indien 

een wacht op vrijdag valt. 

 Laat toe 1 dag weekendwacht te doen met recuperatie op maandag of na interval. 

 Laat niet toe om een weekwacht en weekendwacht dezelfde week te doen, tenzij er zowel in de week 

en met interval gerecupereerd wordt. 

 Voorbeeld 2 kan gevolgd worden door voorbeeld 5, 6, of 7 waarbij over 2 aansluitende weken de 

compensatie voldoende is. 

De 60-urenweek zou dus een deugdelijke opleiding mogelijk moeten maken zonder excessen, en wordt 

dan ook aanbevolen. 

………… betekent aanvaardbaar zowel voor 48- als 60-urenweek. 

………… betekent aanvaardbaar voor 60-urenweek. Aanvaardbaar voor 48-urenweek mits recuperatie op 

ander moment 

………... Betekent nooit aanvaardbaar voor 48-urenweek. Betekent aanvaardbaar voor 60-urenweek mits 

recuperatie op ander moment 

………… Betekent nooit aanvaardbaar. 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Daguren 9 9 9 0 9 0 0 

Wachturen 0 0 14 0 0 24 0 
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4.4.4. Evaluatie van de student door de stageleider  

 

Aan het einde van elk stageblok houden opleider en stagiair een evaluatiemoment. Studenten van groep 

1 (starten in het eerste semester) moeten een puntenscore krijgen voor de stageperiode van zowel het 

eerste als het tweede semester (de evaluatieformulieren worden tweemaal ingevuld).  

Studenten van groep 2 krijgen enkel een puntenscore op het einde van het twee semester (het 

evaluatieformulier wordt éénmaal ingevuld). De stageleider stuurt dit ingevulde document op naar het 

stagesecretariaat. Een kopie van deze evaluatieformulieren vind je terug achteraan in de stagemap (zie 

blz. 79, 96 en 106). 

 

4.4.5. Evaluatie van de stageplaats door de student 

 

De student vult, na het beëindigen van zijn huisartsstage, de ABCD-score in ter evaluatie van de 

stageplaats. Dit gebeurt online via TOLEDO (details volgen binnen de 2 weken na de stage). 

 

Je vindt een schematische voorstelling van de verschillende begeleidingsmomenten van de 

huisartsstage op volgende blz.
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5. Stagegids Netwerkstage  
 

Verantwoordelijke netwerkstage: jan.delepeleire@med.kuleuven.be  

Stagesecretariaat: Christianne.DeBruyn@med.kuleuven.be; monique.smets@med.kuleuven.be  

 

5.1. Doel van de netwerkstage 
 

Niemand werkt in gezondheidssector alleen of geïsoleerd. In de dagelijkse patiëntenzorg hebben 

huisartsen contact met enkele losse hulpverleners en functioneren ze in ‘netwerken’ en structuren die de 

zorg ondersteunen. Tijdens de verschillende huisartsstages krijg je meestal maar een zeer beperkt zicht 

op deze ‘netwerken’. De netwerkstage biedt je daarom de mogelijkheid om kennis te maken met diverse 

vormen van gestructureerde samenwerking. De essentie van de netwerkstage is zicht krijgen op de 

elementen van het netwerk, en reflecteren in welke mate de ontwikkeling naar een volwaardige eerste 

lijn hiermee dichterbij komt. 

 

5.2. Inhoud en opbouw van de netwerkstage 
 

Tijdens een gezamenlijke introductieles wordt het kader waarin deze netwerkstage wordt georganiseerd 

geschetst: wat zijn de netwerken, hoe kunnen we ze bestuderen, …. Een breed scala van samenwerking 

komt aan bod:  

 Thuisverpleging  

 Apotheek 

 Geestelijke gezondheidszorg  

 Georganiseerde preventie: Kind en Gezin, schoolgeneeskunde, arbeidsgeneeskunde, …  

 Intramurale zorg: daghospitalisatie, WZC, MOC…  

 Huisartsen onderling, kringen, wachtdiensten …  

 

Tijdens de twee wekende durende exploratiestage, georganiseerd door een Academische 

Opleidingspraktijk (AOP) wordt de werking van deze structuren toegelicht en bestudeerd: hoe zijn de 

samenwerkingsverbanden in deze streek? Hoe wordt dit opgevuld? Wie werkt daar? Hoe werkt men 

daar? Wat kan je daar als huisarts van verwachten? Wat kan de patiënt hiervan verwachten? Hangen daar 

voorwaarden aan vast? Welke relaties heeft dit met het eerstelijnswerk? Hoe komt men hiermee in 

contact?  

mailto:jan.delepeleire@med.kuleuven.be
http://ditisgeenecht.meelprogramma.be/gotomailprogram
mailto:monique.smets@med.kuleuven.be
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5.3. Opdrachten tijdens de netwerkstage 
 

5.3.1. Opdracht 1 

 

Maak de sociale kaart of de ‘verwijskaart’ voor de praktijk waarvan u vertrekt of maak een update indien 

deze al ter beschikking is op de praktijk (document sociale kaart). Neem deze kaart op in je stagemap.  

 

5.3.2. Opdracht 2 

 

a. Maak voor iedere dienst waarmee een samenwerking is een SWOT-analyse. Dit is een analysekader 

waarbij je in een vierveldentabel volgende noteert: 

 Strengths: wat zijn de sterktes van de samenwerking? 

 Weaknesses: wat zijn de zwakten of tere punten van de huidige samenwerking? 

 Opportunities: welke kansen of opportuniteiten zijn er voor de samenwerking (bv. nieuwe 

financiering, nieuwe regelgeving etc.)? 

 Threats: welke valkuilen zijn er? Wat zijn de elementen die een samenwerking bedreigen of 

hypothekeren? 

b. Exploreer hoe en of de diensten geïnteresseerd zijn in samenwerkingsverbanden zoals geschetst in de 

samenvatting van het eerstelijnscongres 

c. Bevraag welke oplossingen de andere partners in een netwerk aandragen voor eventueel 

vastgestelde problemen 

d. Inventariseer de belangrijkste pijnpunten in de regio waar u bent 

 

De bevindingen in verband met deze elementen vat je samenvat in een (groeps)verslag, die je invoegt in 

je stagemap. Bezorg uiterlijk 2 dagen voor de terugkomdag ook een digitale versie van dit document aan 

Jan.delepeleire@med.kuleuven.be én monique.smets@med.kuleuven.be.  

Tijdens de terugkomdag rapporteer je hierover per groep aan de hand van een powerpointpresentatie.  

 

5.3.3. Opdracht 3 

 

Bespreek tijdens je door de AOP geregelde apotheekbezoek een aantal aspecten van het beroep met de 

apotheker. Je aandacht gaat vooral naar de relaties met patiënten en artsen. In de stagemap vind je een 

document dat je in dit gesprek kan leiden (zie blz. 121). Vul dit document in en stuur het uiterlijk twee 

weken na de netwerkstage naar mnaegels@skynet.be. Meer details over deze opdracht worden gegeven 

op de introductiedag van de netwerkstage (26 maart 2012). 

mailto:Jan.delepeleire@med.kuleuven.be
mailto:mnaegels@skynet.be
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Stagemap 
Vul hieronder de gegevens in van je verschillende stages zodat je stageleider en/of docent snel zicht 

kunnen krijgen op het traject dat je doorlopen hebt.  

 
NAAM: _______________________________________ 

 

 Discipline(s) Plaats + naam stageleider 

 

Stage in het ziekenhuis 
 

 

 

Stage in het ziekenhuis 
 

 

 

Stage in het ziekenhuis 
 

 

 

Stage in de 

Huisartsenpraktijk 
Huisartsgeneeskunde 

 

Netwerkstage Eerstelijnsnetwerk 
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6. Stagemap: toetslijst 
 

De toetslijst vormt het start- en eindpunt van elke stage. Het helpt je immers je leerpunten te 

identificeren en hierover samen met je stageleider afspraken te maken. Tijdens de begeleidings-

momenten (evaluatie) is het ook een handig instrument om je vooruitgang in kaart te brengen.  

Duid op onderstaande lijst aan welke aspecten je reeds beheerst (OK) en welke je tijdens de 

respectievelijke stages verder wenst uit te oefenen (X). 

 

6.1. Eindtermen Klinische en praktische vaardigheden (Les S. Aertgeerts) 
 

 Zi
ek

en
h

u
is

: 
st

ag
e 

1
 

Zi
ek

en
h

u
is

: 
st

ag
e 

2
 

Zi
ek

en
h

u
is

: 
st

ag
e 

3
 

H
u

is
ar

ts
st

ag
e 

Microscopische urine en vaginaal secreet onderzoek     

- Uitvoeren en interpreteren van microscopisch onderzoek     

- KOH-test     

- Aflezen dipstick     

Gynaecologisch onderzoek     

- Uitstrijkje nemen     

- Spiraaltje plaatsen     

- Bimanueel klinisch onderzoek     

- Speculum onderzoek     

Oogonderzoek     

- Visusmeten ver en dichtbij     

- Bepalen van gezichtsvelden (confrontatietest van Donders en 
ruitjes van Amsler); uitwendige inspectie van het oog; 

    

- Inspectie van de pupillen en pupilreacties op licht en 
convergentie; 

    

- Oogdruppels en oogzalf toedienen;     

- Oogspoeling en oogverband aanleggen     
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- Schatten van de oogboldruk d.m.v. palpatie;      

- Omklappen van het bovenooglid d.m.v. een wattenstokje 
(verwijderen van corpus alienum); 

    

- Inspectie van media van het oog, cornea en bepaling van de 
sensibiliteit van de cornea; 

    

- Oogstand m.b.v. corneareflexbeeldjes en afdekproef;      

- Onderzoek van de oogbewegingen     

Orthopedisch onderzoek     

- Beoordeling spieratrofie      

- Bepalingen bewegingsmogelijkheden van het hoofd, romp, 
ledematen 

    

-  Inspectie hoofd, romp, ledematen     

- Functietest spieren en gewrichten: schoudergewricht, 
ellebooggewricht, polsgewricht, middenhand- en 
vingergewricht 

    

- Inspectiestand wervelkolom/ bekken, scapulae     

o Inspectie buigen en strekken rug –      

o Beoordeling lumbale flexie index –      

o Palpatie wervelkolom, sacro-iliacale gewrichten, 
rugspieren  

    

o Wervelkolom: inspectie in rust, bij beweging, 
beoordeling kloppijn en drukpijn en asdrukpijn 

    

- Functietest spieren en gewrichten: heupgewricht,  kniegewricht, 
enkelgewricht, voetgewricht  

    

o Inspectie van het lopen –      

o Beenlengte meten     

o Heup: beoordeling flexie en extensie, aductie en rotatie     

o Knie: beoordeling kruisbanden, collaterale banden, 
beoordelen meniscus 

    

o Voeten: inspectie stand en vorm; beoordeling dorsaal/ 
plantair flexie, inversie, eversie 

    

- Infiltraties en puncties van gewrichten      
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ORL     

- Inspectie oorschelp en mastoid     

- stemvorkproeven van Rinne en Weber     

- proef van Romberg en Unterberger     

- Inspectie van de uverdiepingswekenendige neus en neusingang     

- Inspectie tonsillen, week verhemelte en orofarynx     

- Inspectie en palpatie van de hals      

- Otoscopie: inspectie van gehoorgang en trommelvlies     

- Rhinoscopia anterior     

- Reinigen gehoorgang met wattendrager of 
cerumenhaakje/uitspuiten van oor 

    

Zwangerschap begeleiden     

Beheersing van routine-testen en onderzoeken: zwangerschapstest, 
urineonderzoek, wegen, meten van bloeddruk, meten van 
fundushoogte en perimeter, beluisteren van harttonen, handgrepen 
van Leopold 

    

Klinisch onderzoek kind     

- inspectie van het kind      

- biometrie: lengte, gewicht, hoofdomtrek, bloeddruk: 
percentielen  

    

- groei en puberteit      

- neurologisch en psychomotorisch onderzoek bij het kind      

- locomotorisch onderzoek bij het kind      

- de zuigeling: specifieke aspecten      

Neurologisch onderzoek volwassene     

- glasgow comaschaal     

- hersenzenuwen     

- motoriek     

- sensibiliteit     

- reflexen     

- gang en houding     

- hogere cognitieve functies     
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6.2. Andere vaardigheden 
 
Andere technische vaardigheden 

- Gebruik van glucosemeter     

- Zwangerschapstest urine     

- Electrocardiografie     

- Doptone foetaal     

- Spirometrie     

- Veneuze punctie     

- Capillaire afname     

- Diagnostische gewrichtspunctie     

- Biopsie (+bewaarvloeistof)     

- Keeluitstrijkje     

- Etter of secreet     

- Toedienen medicatie/vaccinatie:     

o     intramusculair     

o     intraveneus     

o     Infuus aanleggen     

o     subcutaan     

o     intradermaal     

- O2-toediening     

- Aërosol     

- Ringanesthesie     

- Infiltratie ter voorbereiding van kleine 
heelkunde 

    

- Blaassondage      

- Blaaspunctie     
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Kleine heelkunde 

- Abcesdrainage incl. wiek of drain     

- Debridering van wonden     

- Wondhechting:  

o     cutaan     

o     subcutaan     

- Wrattenbehandeling:  

o     Cryotherapie (N2)     

o     andere     

- Heelkunde oppervlakkige tumoren     

- Nagelwigexcisie en fenolisatie     

- Nagelfenestratie     

 

Stelpen van bloedingen 

- Neusbloeding     

- Veneuze bloeding     

- Arteriële bloeding     

 

Wondverzorging 

- Exploratie en evaluatie     

- Kennis van ontsmettingsmiddelen     

- Steriel aanbrengen zalf, verband     

 

Verbanden 

- Afsluitend verband (cambric, 
elastiek/kripwindel) 

    

- (Elastisch) steunverband     
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- Taping     

- Gipsverband (+ verwijdering)     

- Atelle     

- Synthetisch gipsverband     

 

Verwijderen van vreemde lichamen uit… 

- Buitenste gehoorgang     

- Subcutaan (kleine heelkunde)     

- Neus     

- Oog     

- Vagina     

 

Reanimatie 

- Hartmassage     

- Beademing     

 

Consultvoeren 

- Oriëntatie     

o       Bespreking consultatieverloop     

- Anamnese:  

o          algemeen     

o          somatisch     

o          psychosociaal     

- Volledig lichamelijk onderzoek     

- Verder technische onderzoeken 
-       tijdens de consultatie 
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- Evaluatie:  

o          Werkhypothese diagnose 
benoemen 

    

o          Bespreking met patiënt     

- Overleg:  

o          Behandelingsvoorstel     

o          Verwijzing     

-          Gezondheidsvoorlichting     

-          Opvolging bespreken     

 

Registratie 

- Inzicht in structuur van HA dossier     

- Gebruik van PC     

- Noteren van consultatie gegevens     

- Optekenen van beleidsplan     

- Overzicht patiënten gegevens     

- Gebruik dossier in RVT     

- Thuiszorg dossier     

 

Administratieve- en samenwerkingsaspecten 

- Werkonbekwaamheid:  

o     attest     

o     controlegeneesheer werkgever     

o     controlegeneesheer ziekenfonds     

- Schoolattesten:  

o     afwezig wegens ziekte     

o     verantwoording niet deelname 
o      zwem-, turnlessen 

    



 

Stageboek 4de opleidingsfase afstudeerrichting Huisartsgeneeskunde 2011-2012 52 
 

- Ongevallen:  

o     school     

o     sport     

o     arbeidsongeval     

o     Formulieren levensverzekeringen     

- Fonds voor beroepsziekten     

- Invaliditeitsaanvraag     

- Tegemoetkomingen voor mindervaliden     

- Bekwaamheidsattest sport     

- Kennis van de nomenclatuur v.d. HA     

- Geneesmiddelenvoorschrift:  

o     kennis wettelijke bepalingen     

o     aanvraag terugbetaling     

o     gereglementeerde farmaca     

o     magistrale bereidingen     

- Verwijsbrieven en samenwerking met:  

o     apotheker     

o     maatschappelijke werker     

o     verpleegkundige     

o     kinesist     

o     specialist     

o     opname ziekenhuis     

- Attesten politie en rijkswacht:     

o     attesten controle dronkenschap     

o     lichamelijke letsels     

- Attesten bij overlijden     
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Persoonlijk functioneren 

- Voldoende zelfvertrouwen om adequaat met 

eigen onzekerheid om te gaan 

    

- Voldoende afstand nemen van eigen waarden 

en normen 

    

- Voldoende kennis van eigen beperktheid     

- Voldoende voor de patiënt verstaanbare taal 

gebruiken 

    

- Voldoende omgaan met eigen irritatie     

- Voldoende durven doorvragen     

- Voldoende aandacht voor integrale 

patiëntenbenadering 

    

- Voldoende inzicht in positieve aspecten van 

de andere hulpverleners in eerste en in 

tweede lijn 

    

 

Omgaan met medische literatuur 

- Opzoeken van literatuur:  

o     Zoekstrategieën     

o     Opstellen van zoekvraag     

o     Evaluatie van literatuur gegevens     

- Gebruik van tijdschriften:   

o     Minerva     

o     Huisarts Nu     

o     H&W     

o     BMJ     

o     Folia     

o     andere     
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7. Stagemap Ziekenhuisstage 
 

In deze sectie van de stagemap zul je alle documenten verzamelen i.v.m. de ziekenhuisstages, namelijk de 

verslagen van de onthaalgesprekken (3 kopieën van het formulier, zie verder), een kopie van het opting-

outformulier (zie voor meer informatie, blz. 19), en je evaluaties van de stageplaatsen (3 kopieën van de 

ABC-score; formulier hiertoe vind je op TOLEDO, in de OPO Stages 1 en 2).  

Je vindt hier tevens het beoordelingsformulier terug (1 kopie per stageperiode) dat ingevuld moet worden 

door de stageleider.  
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7.1. Onthaalgesprek ziekenhuisstage (periode 1) 
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Onthaalgesprek ziekenhuisstage periode 1  

- academiejaar 2011-2012 
 

Voorbereiding onthaalgesprek 

Naam student:  

bij dr.: 

Ziekenhuisdienst: 

Ziekenhuis:  

Datum: 

 

Individuele voorbereiding:  

1. Wat verwacht je voor jezelf als toekomstig huisarts van deze stage en deze stageleider? 
 

 

 

 

 

2. Welke vaardigheden en attitudes denk je vooral te kunnen leren / oefenen tijdens deze stage? 
 

 

 

 

 

 

 

           KATHOLIEKE 
          UNIVERSITEIT 

         LEUVEN 

Gelieve deze fiche in te vullen ter voorbereiding van 

je onthaalgesprek bij je ziekenhuisstageleider.  

Dit document dien je ingevuld in deze map te 

bewaren.  
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3. In verband met je persoonlijk functioneren kan en mag er heel wat van uw gedragingen, houdingen, 
contacten met patiënten, de stageleider en familie in een begeleidend gesprek aan bod komen. Kan je 
dit ook reeds van bij het onthaalgesprek vermelden? Zeg waar je moeilijkheden mee hebt of waar je 
bevreesd voor bent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aan welke praktische afspraken en regelingen denk je om de stageperiode in goede banen te laten 
verlopen? 

 

 

 

 

5. De eigen vragen: 
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Praktische afspraken tijdens het onthaalgesprek 

1. Praktische regelingen: witte jas, instrumenten (stethoscoop, BD-meter, otoscoop, …)? 
 

 

 

 

 

2. Dagindeling, geldelijke regeling, maaltijden, kledij, verplaatsing, (inslapen), afwezigheden. 
 

 

 

 

3. Afgesproken data voor begeleidingsmomenten: (leg zo snel mogelijk de data hiervoor vast!) 

I. Onthaalgesprek: 

II. Eindevaluatie score stageperiode: 

 

 

Afspraken i.v.m. leeragenda (cf toetslijst):  

- … 
- … 
- … 
- … 

 

 

 

Handtekeningen 

Stageleider       Student  
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7.2. Onthaalgesprek ziekenhuisstage (periode 2) 
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Onthaalgesprek ziekenhuisstage periode 2  

- academiejaar 2011-2012 
 

Voorbereiding onthaalgesprek 

Naam student:  

Bij dr.: 

Ziekenhuisdienst: 

Ziekenhuis: 

Datum: 

 

Individuele voorbereiding:  

1. Wat verwacht je voor jezelf als toekomstig huisarts van deze stage en deze stageleider? 
 

 

 

 

 

2. Welke vaardigheden en attitudes denk je vooral te kunnen leren / oefenen tijdens deze stage? 
 

 

 

 

 

 

 

           KATHOLIEKE 
          UNIVERSITEIT 

         LEUVEN 

Gelieve deze fiche in te vullen ter voorbereiding van je 

onthaalgesprek bij je ziekenhuisstageleider.  

Dit document dien je ingevuld in deze map te bewaren.  
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3. In verband met je persoonlijk functioneren kan en mag er heel wat van uw gedragingen, houdingen, 
contacten met patiënten, de stageleider en familie in een begeleidend gesprek aan bod komen. Kan je 
dit ook reeds van bij het onthaalgesprek vermelden? Zeg waar je moeilijkheden mee hebt of waar je 
bevreesd voor bent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aan welke praktische afspraken en regelingen denk je om de stageperiode in goede banen te laten 
verlopen? 

 

 

 

 

5. De eigen vragen: 
 

 

 

 

  



 

Stageboek 4de opleidingsfase afstudeerrichting Huisartsgeneeskunde 2011-2012 62 
 

Praktische afspraken tijdens het onthaalgesprek 

1. Praktische regelingen: witte jas, instrumenten (stethoscoop, BD-meter, otoscoop, …)? 
 

 

 

 

 

2. Dagindeling, geldelijke regeling, maaltijden, kledij, verplaatsing, (inslapen), afwezigheden. 
 

 

 

 

3. Afgesproken data voor begeleidingsmomenten: (leg zo snel mogelijk de data hiervoor vast!) 

I. Onthaalgesprek: 

II. Eindevaluatie score stageperiode: 

 

 

Afspraken i.v.m. leeragenda (cf toetslijst):  

- … 
- … 
- … 
- … 

 

 

 

Handtekeningen 

Stageleider       Student  
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7.3. Onthaalgesprek ziekenhuisstage (periode 3) 
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Onthaalgesprek ziekenhuisstage periode 3  

- academiejaar 2011-2012 
 

Voorbereiding onthaalgesprek 
 

Naam student:  

Bij dr.: 

Ziekenhuisdienst: 

Ziekenhuis:  

Datum: 

 

Individuele voorbereiding:  

1. Wat verwacht je voor jezelf als toekomstig huisarts van deze stage en deze stageleider? 
 

 

 

 

 

2. Welke vaardigheden en attitudes denk je vooral te kunnen leren / oefenen tijdens deze stage? 
 

 

 

 

 

 

 

           KATHOLIEKE 
          UNIVERSITEIT 

         LEUVEN 

Gelieve deze fiche in te vullen ter voorbereiding van je 

onthaalgesprek bij je ziekenhuisstageleider.  

Dit document dien je ingevuld in deze map te bewaren.  
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3. In verband met je persoonlijk functioneren kan en mag er heel wat van uw gedragingen, houdingen, 
contacten met patiënten, de stageleider en familie in een begeleidend gesprek aan bod komen. Kan je 
dit ook reeds van bij het onthaalgesprek vermelden? Zeg waar je moeilijkheden mee hebt of waar je 
bevreesd voor bent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aan welke praktische afspraken en regelingen denk je om de stageperiode in goede banen te laten 
verlopen? 

 

 

 

 

5. De eigen vragen: 
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Praktische afspraken tijdens het onthaalgesprek 

1. Praktische regelingen: witte jas, instrumenten (stethoscoop, BD-meter, otoscoop, …)? 
 

 

 

 

 

2. Dagindeling, geldelijke regeling, maaltijden, kledij, verplaatsing, (inslapen), afwezigheden. 
 

 

 

 

3. Afgesproken data voor begeleidingsmomenten: (leg zo snel mogelijk de data hiervoor vast!) 

I. Onthaalgesprek: 

II. Eindevaluatie score stageperiode: 

 

 

Afspraken i.v.m. leeragenda (cf toetslijst):  

- … 
- … 
- … 
- … 

 

 

 

Handtekeningen 

Stageleider       Student  
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7.4. Individueel akkoord tot opting-out ziekenhuisstage 

  



 

Stageboek 4de opleidingsfase afstudeerrichting Huisartsgeneeskunde 2011-2012 68 
 

 

 

INDIVIDUEEL AKKOORD TOT OPTING OUT 

 

ZIEKENHUISSTAGE 4e MASTER HUISARTSGENEESKUNDE 

 

Ik, ondergetekende student-coassistent,………………………………………………………………….. verklaar 

hierbij dat ik vrijwillig een bijkomende arbeidstijd van maximaal 12 uren per week wens te 

presteren in het kader van stage ………………………..…………….……………………..…… met  

dr. .……………..……………………………….…… als stageleider, en dit om de eindtermen van de 

stageopleiding geneeskunde te kunnen behalen.  

 

Ik begrijp dat ik als student-coassistent geen bijkomend loon kan ontvangen. Ik kan dit akkoord 

ongedaan maken door deze overeenkomst schriftelijk te beëindigen met een opzeg van één 

maand. 

 

 

Gedaan te ………………………………………………………………………………………… (plaats), 

op………………………(datum). 

 

Handtekening…………………………………………………………………………………………………………… 
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7.5. Beoordelingsformulier ziekenhuisstage 
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Beoordelingsformulier                                  Academiejaar 2011-2012 

 

   4E MASTER GENEESKUNDE  

ZIEKENHUISSTAGE RICHTING HUISARTSGENEESKUNDE 

Ziekenhuis:  

Stagedienst:  

Stagecoördinator: Dr.  

Naam student: 

Periode:  

 

1. Kwantitatieve beoordeling  
 

Beoordeling 
Minder dan 

10 
10-11 12-13 14-15 16-17-18 19-20 

Situering t.o.v. gemiddelde 
Ver onder 

gemiddelde 

Ver onder 

gemiddelde 

Onder 

gemiddelde 
Gemiddelde 

Boven 

gemiddelde 

Ver boven 

gemiddelde 

Omschrijving van de kwaliteit 
Onvoldoend

e 
Zwak Matig Goed Uitstekend Uitzonderlijk 

Medisch klinische Competentie        

Omgang met patiënten        

Professionele attitude en 

reflectie  
 

 
    

Wetenschappelijke competentie        

(*) voor deze onderdelen bevat de stagemap relevante informatie, o.a. in de eindtermen, de casussen en de thematische 

opdrachten 

 

Globaal oordeel: ……….. 

 

 Vul telkens een cijfer in (aankruisen van een kolom volstaat NIET!) 

 Het globaal oordeel hoeft niet noodzakelijk het rekenkundig gemiddelde te zijn van de verschillende 
aspecten!  

 Kwam dit oordeel tot stand na overleg met betrokkenen (stagebegeleiders, assistenten, 
verpleegkundigen ...) van de discipline?   ja - nee  (omcirkel wat past)  

 
           KATHOLIEKE 
          UNIVERSITEIT 

         LEUVEN Persoonlijk formulier – niet te gebruiken door de dienst 

 

De dienst stuurt het document  binnen de 2 weken na de stage, naar 

het stagesecretariaat t.a.v. Christianne De Bruyn - Faculteit 

Geneeskunde, Campus Gasthuisberg, O&N 2, Herestraat  49, bus 

400, 3000 LEUVEN  

tel: 016/33 06 20; fax 016/33 06 26 
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2. Kwalitatieve toelichting 
(Verplicht in te vullen als globaal oordeel 16 of hoger is of 11 of lager is) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Handtekening en stempel van de stagecoördinator 
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7.6. Register van de arbeidstijden (ziekenhuisstage) 
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REGISTER VAN DE ARBEIDSTIJDEN 
 

Stagiair:     Stageleider:   

Stagedienst, Stageplaats:    Stageperiode: 

Gekozen gemiddelde arbeidsduur per werkweek (omcirkelen):      48 uur      60 uur 

 

Over te dragen saldo  (=weektotaal-gekozen arbeidsduur+vorig over te dragen saldo)  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Datum        

Gewerkte uren        

Weektotaal  

Over te dragen saldo (=weektotaal-gekozen arbeidsduur+vorig over te dragen saldo)  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Datum        

Gewerkte uren        

Weektotaal  

Over te dragen saldo (=weektotaal-gekozen arbeidsduur+vorig over te dragen saldo)  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Datum        

Gewerkte uren        

Weektotaal  

Over te dragen saldo (=weektotaal-gekozen arbeidsduur+vorig over te dragen saldo)  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Datum        

Gewerkte uren        

weektotaal  

Over te dragen saldo (=weektotaal-gekozen arbeidsduur+vorig over te dragen saldo))  

 

Handtekening student-stagiair en datum:    paraaf stageleider 
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8. Stagemap Huisartsstage  
 

De stagemap Huisartsstage is een hulpmiddel om al je leerervaringen te documenteren, te structureren, 

hierover te reflecteren en te communiceren met stageleiders en faculteit. In deze sectie van de stagemap 

zul je alle documenten verzamelen i.v.m. de huisartsstage, namelijk:  

a. Onthaalgesprek huisartsstage + opting-outdocument (uitbreiding arbeidstijd) 

b. Opdrachten  

 Opdrachten atelierweek: voeg hier een afdruk van de opdrachten van de atelierweken in 

 Opdrachten Communicatie:  

o Common Ground (zie blz. 79, 3 x formulieren hier invoegen) 

o Video-opname (in te sturen via Videolab, verdere instructies via TOLEDO) 

c. Evaluatieformulieren  
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8.1. Onthaalgesprek huisartsstage 
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Onthaalgesprek Huisartsstage  

- academiejaar 2011-2012 
 

Bij dr.  te 

Datum: 

Adres: 

 

Naam, voornaam (student)  

Adres in Leuven 

 

 

Tel.: 

 

Thuisadres 

 

 

Tel.: 

 

 

Individuele voorbereiding:  

1. Wat verwacht je voor jezelf als toekomstig huisarts van deze stage en deze stageleider? 

 

 

 

 

 

 

           KATHOLIEKE 
          UNIVERSITEIT 

         LEUVEN 

Gelieve deze fiche in te vullen ter voorbereiding van je 
onthaalgesprek bij je stageleider.  
 
Dit document dien je ingevuld en ondertekend in deze map 
te bewaren.  
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2. Welke vaardigheden en attitudes denk je vooral te kunnen leren / oefenen tijdens deze stage? 
 

 

 

 

 

 

3. In verband met je persoonlijk functioneren kan en mag er heel wat van je gedragingen, houdingen, 
contacten met patiënten, de stageleider en familie in een begeleidend gesprek aan bod komen. Kan je 
dit ook reeds van bij het onthaalgesprek vermelden? Zeg waar je moeilijkheden mee hebt of waar je 
bevreesd voor bent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische afspraken tijdens het onthaalgesprek 

4. Praktische regelingen: witte jas, instrumenten (stethoscoop, BD-meter, otoscoop, …)? 
 

 

 

 

 

5. Dagindeling, geldelijke regeling, maaltijden, kledij, verplaatsing, (inslapen), afwezigheden. 
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6. Afgesproken data voor begeleidingsmomenten: (leg zo snel mogelijk de data hiervoor vast!) 
I. Onthaalgesprek: 

II. (Eind)evaluatie 1e stageperiode 5: 

III. Eindevaluatie 2e semester: 

 

 

 

 

 

 

Afspraken ivm de uitvoering van de opdrachten: 

- Atelierweek opdrachten: 

- Opdrachten Communicatie:  

 Common Ground 

 Video-opname 

 

Afspraken ivm de leeragenda (cf toetslijst):  

- … 
- … 
- … 
- … 

 

 

Handtekeningen 

Stageleider       Student  

 

 

Bewaar hier een papieren versie van de uitwerking van de opdrachten.   

                                                             
5
 Studenten van groep 1 (die starten in het eerste semester): krijgen 2 maal een puntenscore: na de eerste en na de tweede 

stageperiode  - Studenten van groep 2 (die starten in het tweede semester): krijgen na de eerste stageperiode een 
evaluatiegesprek, maar krijgen hiervoor geen puntenscore. 
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8.2. Individueel akkoord tot opting-out huisartsstage 

  



 

Stageboek 4de opleidingsfase afstudeerrichting Huisartsgeneeskunde 2011-2012 80 
 

 

 

INDIVIDUEEL AKKOORD TOT OPTING OUT 

 

HUISARTSSTAGE 4e MASTER HUISARTSGENEESKUNDE 

 

Ik, ondergetekende student-coassistent,………………………………………………………………….. verklaar 

hierbij dat ik vrijwillig een bijkomende arbeidstijd van maximaal 12 uren per week wens te 

presteren in het kader van stage ………………………..…………….……………………..…… met  

dr. .……………..……………………………….…… als stageleider, en dit om de eindtermen van de 

stageopleiding geneeskunde te kunnen behalen.  

 

Ik begrijp dat ik als student-coassistent geen bijkomend loon kan ontvangen. Ik kan dit akkoord 

ongedaan maken door deze overeenkomst schriftelijk te beëindigen met een opzeg van één 

maand. 

 

 

Gedaan te ………………………………………………………………………………………… (plaats), 

op………………………(datum). 

 

Handtekening…………………………………………………………………………………………………………… 
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8.3. Common Ground-formulier 
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BEOORDELING COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN 

ACHG-KULeuven 

 

 

 

 

 

 

 

 
Student: 

 

  

 
Stageleider: 

 

  

 
Casus: 

 
 

 
Datum: 

 
 

 

 
 

Observatie: 
 
 

 in vivo 

 audio 

 video 

 webcam 
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Scoreformulier obv Common Ground 
Versie CIS-OSCE ACHG KUL  2009 ____________________________________________________________                        

 
 
 
1. Opbouwen van relatie 

 
Verbale Interesse 

Stelt zichzelf voor aan  patiënt 
Expliciete  “Positieve Uitingen” 
Expliciete   betrokken-/bezorgdheid 
Verbale onderbrekingen 
Negatieve uitspraken  (impliciet of expliciet) 
 
 
 
2. Ontlokken van alle Agendapunten 

 
 
 
3. Actief luisteren om Gedachten, Bezorgdheden en Verwachtingen (ICE-concept) volledig 
te vatten. 
 

1 2 3 4 5 6 7 Globale score  ”Actief luisteren” nvt 
O O O O O O O  O 
 

Aanwijzingen of beweringen  van pt waar arts  verder dient op in te gaan 
Aanwijzing #1- 

Aanwijzing #2- 

Aanwijzing #3- 

Aanwijzing #4- 

 
Bevraagt  (of bevestigt) pt’s ICE:. 

 

 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 Globale score  “Opbouwen van relatie” nvt 
O O O O O O O  O 

 
Nonverbale Interesse 

Lichaamshouding en oogcontact 

Stem kwaliteit 

1 2 3 4 5 6 7 Globale score  “Agenda” nvt 
O O O O O O O  O 

 
Bevragen van agendapunten “Waarvoor kom je? “Waarmee kan ik je  helpen?”  

 
Bij aanvang volledig verkennen van  pt-agenda  (“Is dit alles?”) 
 

Vraagt naar extra agendapunten  later in het consult. 
 

Family Medicine Interview Study Group 
East Tennessee State University 

Copyright 8 2001 
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4.  Informatie verwerven  
 

1 2 3 4 5 6 7 Globale score  “informatie verwerven” nvt 
O O O O O O O  O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Over het algemeen, komen de scores overeen met: 

  

 
 
 
5. Aandacht voor gevoelens van patiënt 
 

1 2 3 4 5 6 7 Globale score  “aandacht voor gevoelens” nvt 

O O O O O O O  O 

 
Uitgesproken of impliciete gevoelens van pt.  waar arts verder dient op in te gaan . 

Gevoelen #1- 
Gevoelen #2- 
Gevoelen #3- 
Gevoelen #4- 
 

Verkent of  behandelt andere gevoelens:  

 

 

 

 

 

6.  Bereiken van overeenstemming toetsen op haalbaarheid en begrip of inzicht 
 

1 2 3 4 5 6 7 Globale score  “overeenstemming” nvt 

O O O O O O O  O 

 
 

Identificeert pt’s vertrekpunt(kennis,  bereidheid tot participatie, barrières):  

Gedeeltelijk-------------------------------------------------------------Opvallend 
 

Uitleg (Diagn, Therap, Opties)  

Niet ---- ------------------------------------------------------------- zeer duidelijk 

1
ste

 tien vragen van de arts:  open vs. gesloten vragen  
 

O----------------------------------------------------------------------- G 

 
 
Samenvatting welke minstens 3 elementen bevat: 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

heel zwak zwak eerder zwak middelmatig eerder goed goed heel goed 
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Toetst op overeenstemming/ haalbaarheid 
Niet --------------------------------------------------------------------doeltreffend 

 

Toetst op begrip of inzicht 
Niet---------------------------------------------------------------------doeltreffend 

Bepaalt een  follow up plan (wederzijdse verantwoordelijkheid) 

Niet --------------------------------------------------------------------------Grondig 
 

 

 
Bij bevorderen van gedragswijzigingen of bij onenigheid tussen arts-patiënt, gebruikt de 
arts: 

 
Minder doeltreffende strategieën 

Dirigeren, herhalen van positie, aanwenden van morbiditeits/mortaliteits cijfers, „doctor centered‟ adviezen, persoonlijk 
verzoek 

 
 

Meer doeltreffende strategieën 
Inschatten van de bereidheid tot verandering; verkennen van pt‟ gedachten, kennis, verwachtingen; „ patient-centered‟ 
adviezen; herformuleren; brainstorming; beslissingsanalyse (voordelen/problemen/barrieres/motieven);  afspraken obv 

criteria; compromis 

 

 

7. Globale  score van  “ uitgevoerde communicatie in gehele station/consult” 
 

1 2 3 4 5 6 7 Globale score voor gehele consult 

O O O O O O O  

 

 

 

 

Over het algemeen, komen de scores overeen met: 

1 2 3 4 5 6 7 

heel zwak zwak eerder zwak middelmatig eerder goed goed heel goed 
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Aandachtspunten: 

- Vraag eerst de impressies van de student zelf. 

- Benoem concreet gedrag en woordgebruik. 

- Kies 1, 2 of hoogstens 3 aandachtspunten 

- Zorg voor evenwicht tussen plus- en minpunten (benadruk wat goed was of reeds 

verworven). 

- Check of student je observatie herkent. 

- Geen interpretaties tenzij toetsend 

- Student: verdedigen is niet nodig – exploreer ! 

- ... 

 

 

 

 

Feedback van stageleider aan student: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leerpunten van student (invullen door student): 
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Feedback van stageleider aan ACHG: 
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8.4. Evaluatieformulier Huisartsstage (groepen 1A en 1B – eerste semester) 
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EVALUATIE VAN DE STUDENT DOOR DE STAGELEIDER 

Formulier voor de 1ste stage van de studenten uit groep 1A + 1B 

 

STAGELEIDER: 

Adres: 

 

 

Tel.:  

 

STAGEPERIODES: Van                                              tot                                                            

 

STUDENT: 

 

 

AFWEZIGHEDEN: Van                                              tot                                                            

                 Reden: 

 

 

 Van                                              tot                                                            

                 Reden: 

 

 

 

  

 

           KATHOLIEKE 
          UNIVERSITEIT 

         LEUVEN 

Dit betreft een noodzakelijke eindscore voor het eerste 

semester. Door de student onmiddellijk na de stage te 

bezorgen aan het stagesecretariaat t.a.v. Christianne De Bruyn - 

Faculteit Geneeskunde, Campus Gasthuisberg,  

O&N 2, Herestraat  49, bus 400, B-3000 LEUVEN  

tel: 016/33 06 20; fax 016/33 06 26 

Persoonlijk document – niet te gebruiken door huisarts. 
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I. ONTHAALGESPREK:     Datum: 

     Duur: 

a) Kenmerken en vragen van de student: 

 - Planning voor komende maanden en jaren: 

 

 

 

 

 - Concrete wensen voor de huisartsstage: 

 

 

 

 

b) Kenmerken van de stagepraktijk: 

 - Wat kan men hier leren en oefenen? 

 

 

 

 

 - Praktische afspraken: 
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II. REFLECTIE NA DRIE WEKEN STAGE 

 

Bespreek en geef commentaar bij: 

 

a) Kennisniveau van de stagiair: 

 

 

 

b) Vaardigheden: 

 - Communicatie: 

 

 

 - Klinisch onderzoek: 

 

 

 - Technische vaardigheden: 

 

 

c) Attitude 

 - Als lerende: 

 

 

 - Naar patiënten: 
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 - Aangaande huisartsgeneeskunde 

 

 

 

III. SCORE AAN HET EINDE VAN DE EERSTE HUISARTSSTAGE VAN 3 WEKEN 

Omcirkel juiste niveau:  Niveau 1 = student heeft hier kennis over 

 Niveau 2 = heeft hier ervaring mee opgedaan en over gereflecteerd 

 Niveau 3 = is hier al goed in gevorderd 

 Niveau 4 = is hier mee vertrouwd 

 

a) Consultatievoeren  Niveau: 1 2  3 4 

 - Het consultatiemodel 

 - Patiëntencommunicatie 

 

b) Medische kennis- besliskunde  Niveau: 1 2  3 4  

 - Huisartsgeneeskundig 

 - Literatuuraanbod 

 

c) Praktijkmanagement  Niveau: 1 2  3 4 

 - Zicht op taak en functie van de huisarts 

 - Praktijkorganisatie 

 

d) Klinische en technische vaardigheden Niveau: 1 2  3 4 

 - Het lichamelijk onderzoek 

 - Testen uitvoeren 

 - BD-meting, venapunctie, EKG 
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e) Populatiegerichtheid  Niveau: 1 2  3 4 

 - Aandacht voor jongeren, ouderen 

 - Chronische patiënten 

 - Kansarmen 

 

f) Persoonlijk functioneren  Niveau: 1 2  3 4 

 - Aandacht voor eigen carrière 

 - Persoonlijk familiaal leven 

 - Eigen welbevinden 

 

 

IV. EINDEVALUATIE 

a) Deze student zit binnen de huisartsenopleiding op de juiste plaats. 

 

 

 

b) De sterke kanten van deze stagiair zijn: 

 

 

 

 

c) Bijzondere aandacht is nodig voor: 
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d) Algemene beoordeling: 

 - in woorden: 

 

 

 

 

 - in punten (neem ook de stagemap mee in het eindcijfer!): 
 

Beoordeling Minder dan 10 10-11 12-13 14-15 16-17-18 19-20 

Situering tov 

gemiddelde 

Ver onder 

gemiddelde 

Ver onder 

gemiddelde 

Onder 

gemiddelde 
Gemiddelde 

Boven 

gemiddelde 

Ver boven 

gemiddelde 

Omschrijving van de 

kwaliteit 
Onvoldoende 

Nog juist 

voldoende/zwak 
Matig Goed Uitstekend Uitzonderlijk 

Medisch klinische 

Competentie (*) 
 

 
    

Omgang met patiënten        

Professionele attitude 

en reflectie (*) 
 

 
    

Wetenschappelijke 

competentie (*) 
 

 
    

(*) voor deze onderdelen bevat de stagemap relevante informatie, o.a. in de eindtermen, de casussen en de thematische 

opdrachten 

Globaal oordeel: ……….. 

 

 Vul telkens een cijfer in (aankruisen van een kolom volstaat NIET!) 

 Het globaal oordeel hoeft niet noodzakelijk het rekenkundig gemiddelde te zijn van de verschillende 
aspecten!  
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Kwalitatieve toelichting (verplicht in te vullen als globaal oordeel 16 of hoger is of 11 of lager is) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Handtekening en stempel van de stageleider 
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8.5. Evaluatieformulier Huisartsstage (groepen 1A en 1B – tweede semester) 
 



 

Stageboek 4de opleidingsfase afstudeerrichting Huisartsgeneeskunde 2011-2012 97 
 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATIE VAN DE STUDENT DOOR DE STAGELEIDER 

Formulier voor de 2de stage van de studenten uit groep 1A + 1B 

 

STAGELEIDER: 

Adres: 

 

 

Tel.:  

 

STAGEPERIODES: Van                                              tot                                                            

 

STUDENT: 

 

 

AFWEZIGHEDEN: Van                                              tot                                                            

                 Reden: 

 

 

 Van                                              tot                                                            

                 Reden: 

 

 

 

I. REFLECTIE NA DRIE WEKEN STAGE 

a) Algemene indruk over verloop van de stage: 

 

 

           KATHOLIEKE 
          UNIVERSITEIT 

         LEUVEN 

Dit betreft een noodzakelijke eindscore voor het tweede 

semester. Door de student onmiddellijk na de stage te 

bezorgen aan het stagesecretariaat t.a.v. Christianne De Bruyn 

- Faculteit Geneeskunde, Campus Gasthuisberg,  

O&N 2, Herestraat  49, bus 400, B-3000 LEUVEN  

tel: 016/33 06 20; fax 016/33 06 26 

Persoonlijk document – niet te gebruiken door huisarts. 
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b) Hoe werkt de student aan de opdrachten ? 

 - Compendium: 

 

 

 - Toetslijst: 

 

 

 - Chronische patiënt: 

 

 

 - Stagewerk: 

 

 

 - Reflectie: 

 

 

c) Aandachtspunten voor volgende periode: 

 

 

II. SCORE AAN HET EINDE VAN DE HUISARTSSTAGE 

Omcirkel juiste niveau:  Niveau 1 = student heeft hier kennis over 

 Niveau 2 = heeft hier ervaring mee opgedaan en over gereflecteerd 

 Niveau 3 = is hier al goed in gevorderd 

 Niveau 4 = is hier mee vertrouwd 
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a) Consultatievoeren    Niveau:   1 2 3 4 

 - Het consultatiemodel 

 - Patiëntencommunicatie 

 

b) Medische kennis- besliskunde  Niveau: 1 2  3 4 

 - Huisartsgeneeskundig 

 - Literatuuraanbod 

 

c) Praktijkmanagement  Niveau: 1 2  3 4 

 - Zicht op taak en functie van de huisarts 

 - Praktijkorganisatie 

 

d) Klinische en technische vaardigheden Niveau: 1 2  3 4 

 - Het lichamelijk onderzoek 

 - Testen uitvoeren 

 - BD-meting, venapunctie, EKG 

 

e) Populatiegerichtheid  Niveau: 1 2  3 4 

 - Aandacht voor jongeren, ouderen 

 - Chronische patiënten 

 - Kansarmen 

 

f) Persoonlijk functioneren  Niveau: 1 2  3 4 

 - Aandacht voor eigen carrière 

 - Persoonlijk familiaal leven 

 - Eigen welbevinden 
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III. EINDEVALUATIE 

a) Deze student zit binnen de huisartsenopleiding op de juiste plaats. 

 

 

 

 

b) De sterke kanten van deze stagiair zijn: 

 

 

 

 

c) Bijzondere aandacht is nodig voor: 

 

 

 

 

d) Algemene beoordeling: 

 - in woorden: 
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 - in punten (neem ook de stagemap mee in het eindcijfer!): 

Beoordeling Minder dan 10 10-11 12-13 14-15 16-17-18 19-20 

Situering tov 

gemiddelde 

Ver onder 

gemiddelde 

Ver onder 

gemiddelde 

Onder 

gemiddelde 
Gemiddelde 

Boven 

gemiddelde 

Ver boven 

gemiddelde 

Omschrijving van de 

kwaliteit 
Onvoldoende 

Nog juist 

voldoende/zwak 
Matig Goed Uitstekend Uitzonderlijk 

Medisch klinische 

Competentie (*) 
 

 
    

Omgang met patiënten        

Professionele attitude 

en reflectie (*) 
 

 
    

Wetenschappelijke 

competentie (*) 
 

 
    

(*) voor deze onderdelen bevat de stagemap relevante informatie, o.a. in de eindtermen, de casussen en de thematische 

opdrachten 

Globaal oordeel: ……….. 

 

 Vul telkens een cijfer in (aankruisen van een kolom volstaat NIET!) 

 Het globaal oordeel hoeft niet noodzakelijk het rekenkundig gemiddelde te zijn van de verschillende 
aspecten!  

 

Kwalitatieve toelichting (verplicht in te vullen als globaal oordeel 16 of hoger is of 11 of lager is) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Handtekening en stempel van de stageleider 
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8.6. Evaluatie van de stage door de stageleider (na 2de semester) 
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PERSOONLIJKE EVALUATIE VAN DE STAGE DOOR DE 

STAGELEIDER 2011-2012 

NAAM: 

 

Adres: 

 

 

 

Tel.: 

 

 

1. Viel de stage mee? Gaat u er nog mee door? 
 

 

 

2. Hebt u voldoende zicht op de opleiding of had u graag bepaalde informatie gehad? 
 

 

 

 

3. Het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde richt vormingsactiviteiten in voor de opleiders. 
Zijn die u bekend, neemt u eraan deel of hebt u hieromtrent wensen? 

 

 

 

4. Vrij commentaar: 
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8.7. Evaluatieformulier Huisartsstage (groep 2) 
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EVALUATIE VAN DE STUDENT DOOR DE STAGELEIDER 

Formulier voor de huisartsstage van de studenten uit groep 2 

 

STAGELEIDER: 

Adres: 

 

 

Tel.:  

 

STAGEPERIODES: Van                                              tot                                                            

 

STUDENT: 

 

 

AFWEZIGHEDEN: Van                                              tot                                                            

                 Reden: 

 

 

 Van                                              tot                                                            

                 Reden: 

 

 

 

  

 

           KATHOLIEKE 
          UNIVERSITEIT 

         LEUVEN 

Dit betreft een noodzakelijke eindscore voor het tweede semester. 

Door de student onmiddellijk na de stage te bezorgen aan het 

stagesecretariaat t.a.v. Christianne De Bruyn - Faculteit 

Geneeskunde, Campus Gasthuisberg,  

O&N 2, Herestraat  49, bus 400, B-3000 LEUVEN  

tel: 016/33 06 20; fax 016/33 06 26 

Persoonlijk document – niet te gebruiken door huisarts. 
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I. ONTHAALGESPREK:     Datum: 

     Duur: 

a) Kenmerken en vragen van de student: 

 - Planning voor komende maanden en jaren: 

 

 

 

 

 - Concrete wensen voor de huisartsstage: 

 

 

 

 

b) Kenmerken van de stagepraktijk: 

 - Wat kan men hier leren en oefenen? 

 

 

 

 

 - Praktische afspraken: 
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II. REFLECTIE NA TWEE WEKEN STAGE 

 

Bespreek en geef commentaar bij: 

 

a) Kennisniveau van de stagiair: 

 

 

 

b) Vaardigheden: 

 - Communicatie: 

 

 

 - Klinisch onderzoek: 

 

 

 - Technische vaardigheden: 

 

 

c) Attitude 

 - Als lerende: 

 

 

 - Naar patiënten: 
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 - Aangaande huisartsgeneeskunde 

 

 

 

III. REFLECTIE NA ZES WEKEN STAGE 

a) Algemene indruk over verloop van de stage: 

 

 

 

b) Hoe werkt de student aan de opdrachten ? 

 - Compendium: 

 

 

 - Toetslijst: 

 

 

 - Chronische patiënt: 

 

 

 - Stagewerk: 

 

 

 - Reflectie: 
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c) Aandachtspunten voor volgende periode: 

 

 

 

IV. SCORE AAN HET EINDE VAN DE HUISARTSSTAGE 

Omcirkel juiste niveau:  Niveau 1 = student heeft hier kennis over 

 Niveau 2 = heeft hier ervaring mee opgedaan en over gereflecteerd 

 Niveau 3 = is hier al goed in gevorderd 

 Niveau 4 = is hier mee vertrouwd 

 

a) Consultatievoeren  Niveau: 1 2  3 4 

 - Het consultatiemodel 

 - Patiëntencommunicatie 

 

b) Medische kennis- besliskunde  Niveau: 1 2  3 4 

 - Huisartsgeneeskundig 

 - Literatuuraanbod 

 

c) Praktijkmanagement  Niveau: 1 2  3 4 

 - Zicht op taak en functie van de huisarts 

 - Praktijkorganisatie 

 

d) Klinische en technische vaardigheden Niveau: 1 2  3 4 

 - Het lichamelijk onderzoek 

 - Testen uitvoeren 

 - BD-meting, venapunctie, EKG 
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e) Populatiegerichtheid  Niveau: 1 2  3 4 

 - Aandacht voor jongeren, ouderen 

 - Chronische patiënten 

 - Kansarmen 

 

f) Persoonlijk functioneren  Niveau: 1 2  3 4 

 - Aandacht voor eigen carrière 

 - Persoonlijk familiaal leven 

 - Eigen welbevinden 

 

 

V. EINDEVALUATIE 

a) Deze student zit binnen de huisartsenopleiding op de juiste plaats. 

 

 

 

b) De sterke kanten van deze stagiair zijn: 

 

 

 

 

c) Bijzondere aandacht is nodig voor: 
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d) Algemene beoordeling: 

 - in woorden: 

 

 

 

 

 - in punten (neem ook de stagemap mee in het eindcijfer!): 
 

Beoordeling Minder dan 10 10-11 12-13 14-15 16-17-18 19-20 

Situering tov 

gemiddelde 

Ver onder 

gemiddelde 

Ver onder 

gemiddelde 

Onder 

gemiddelde 
Gemiddelde 

Boven 

gemiddelde 

Ver boven 

gemiddelde 

Omschrijving van de 

kwaliteit 
Onvoldoende 

Nog juist 

voldoende/zwak 
Matig Goed Uitstekend Uitzonderlijk 

Medisch klinische 

Competentie (*) 
 

 
    

Omgang met patiënten        

Professionele attitude 

en reflectie (*) 
 

 
    

Wetenschappelijke 

competentie (*) 
 

 
    

(*) voor deze onderdelen bevat de stagemap relevante informatie, o.a. in de eindtermen, de casussen en de thematische 

opdrachten 

Globaal oordeel: ……….. 

 

 Vul telkens een cijfer in (aankruisen van een kolom volstaat NIET!) 

 Het globaal oordeel hoeft niet noodzakelijk het rekenkundig gemiddelde te zijn van de verschillende 
aspecten!  

 

  

 



 

Stageboek 4de opleidingsfase afstudeerrichting Huisartsgeneeskunde 2011-2012 114 
 

Kwalitatieve toelichting (verplicht in te vullen als globaal oordeel 16 of hoger is of 11 of lager is) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Handtekening en stempel van de stageleider 
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8.8. Evaluatie van de stage door de stageleider (groep 2) 
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PERSOONLIJKE EVALUATIE VAN DE STAGE DOOR DE 

STAGELEIDER  2011-2012 

 

NAAM: 

 

Adres: 

 

 

 

Tel.: 

 

 

1. Viel de stage mee? Gaat u er nog mee door? 
 

 

2. Hebt u voldoende zicht op de opleiding of had u graag bepaalde informatie gehad? 
 

 

 

3. Het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde richt vormingsactiviteiten in voor de opleiders. 
Zijn die u bekend, neemt u eraan deel of hebt u hieromtrent wensen? 

 

 

4. Vrij commentaar: 
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8.9. Register van de arbeidstijden (huisartsstage) 
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REGISTER VAN DE ARBEIDSTIJDEN 
 

Stagiair:     Stageleider:   

Stagedienst, Stageplaats:    Stageperiode: 

Gekozen gemiddelde arbeidsduur per werkweek (omcirkelen):      48 uur      60 uur 

 

Over te dragen saldo  (=weektotaal-gekozen arbeidsduur+vorig over te dragen saldo)  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Datum        

Gewerkte uren        

Weektotaal  

Over te dragen saldo (=weektotaal-gekozen arbeidsduur+vorig over te dragen saldo)  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Datum        

Gewerkte uren        

Weektotaal  

Over te dragen saldo (=weektotaal-gekozen arbeidsduur+vorig over te dragen saldo)  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Datum        

Gewerkte uren        

Weektotaal  

Over te dragen saldo (=weektotaal-gekozen arbeidsduur+vorig over te dragen saldo)  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Datum        

Gewerkte uren        

weektotaal  

Over te dragen saldo (=weektotaal-gekozen arbeidsduur+vorig over te dragen saldo))  

 

Handtekening student-stagiair en datum:    paraaf stageleider 
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9. Stagemap Netwerkstage 
 

In deze sectie inventariseer je de resultaten van de opdrachten voor de netwerkstage, zijnde:  

a. Opdracht 1: Sociale kaart  

b. Opdracht 2: Verslag van elke dienst, inclusief:  

o SWOT-analyse (vierveldentabellen) 

o Inventarisatie interesse samenwerkingsverbanden 

o Problemen & oplossingen 

o Pijnpunten regio 

c. Opdracht 3: Verkenning van de apotheek (het blad dat als leidraad dient voor het gesprek met de 

apotheker, vind je op volgende blz.).  
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9.1. Leidraad voor gesprek met apotheker 

 

De apotheek: Een verkenning 

 

Bespreek tijdens uw bezoek een aantal aspecten van het beroep met de apotheker. Uw 

aandacht gaat vooral naar de relaties met patiënten en artsen. 

 

Naam student(en) : 

Naam, adres (stempel) en e-mailadres vd apotheker : 

 

 

Apotheker/Patiënt: 

 

Volg enkele afleveringen op voorschrift: 

 

Bespreek de rol van het voorschriftbriefje. 

 

Welke informatie krijgt de patiënt mee? 

 Mondeling, computer, papier. 

 “Eerste uitgifte” versus “herhaalde uitgifte” 

 

 

Welke informatie wordt bewaard in het computerprogramma 
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Volg enkele afleveringen zonder voorschrift: 

 

Hoe gebeurt de patiëntbegeleiding hier? 

 Mondeling, computer, papier 

 

Hoe ziet de apotheker zijn/haar rol in de zelfzorg van de patiënt ? 

 

 

 

De apotheek is laagdrempelig. 

 

Welke factoren in de apotheek werken dit in de hand ? 

Welke voordelen kan dit opleveren voor de patiënten ? 

 

De apotheek en privacy 

 

Hoeveel privacy heeft een patiënt in de apotheek? Helpt een advieshoekje of privéruimte 

hierbij? Wat kan de apotheker daar met de patiënt bespreken? 

 

Apotheker/Arts : 

 

In welke omstandigheden wordt contact opgenomen met de arts? 
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Hoe verloopt dat contact? 

 

 

 

Bestaat er een gestructureerd overleg?  

Zo ja, over welke onderwerpen? 

 

 

 

Hoe staat de apotheker tegenover dit overleg? 

Welke meerwaarde denkt hij/zij hiermee te realiseren? 

 

 

 

Voor welke informatie zou u zelf een beroep doen op de apotheker? 

Hoe kan deze uitwisseling een vaste plaats krijgen in uw dagelijkse praktijk? 

 

 

 

 

 

Verslag per e-mail naar mnaegels@skynet.be 
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10. Bijlagen 
 

10.1. Bijlage 1: Wet op de arbeidsduur 
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10.2. Bijlage 2: Wie is wie? 
 
Foto Naam Verantwoordelijkheid Contact 

 

Aertgeerts Bert Diensthoofd Academisch Centrum 
Huisartsgeneeskunde; verantwoordelijke 
buitenlandse stages 

bert.aertgeerts@med.kuleuven.be 

 

Boogaerts Eveline Coördinatie CREMECs eveline.boogaerts@yucom.be 

mailto:bert.aertgeerts@med.kuleuven.be
mailto:eveline.boogaerts@yucom.be
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De Bruyn Christianne Stagesecretariaat, planning huisartsstage, 
planning ziekenhuisstage (m.i.v. buitenlandse 
stages) 

christianne.debruyn@med.kuleuven.be 

 

Buffels Johan Opleiding stageleiders johan.buffels@med.kuleuven.be 

 

De Cort Paul Verantwoordelijke Ziekenhuisstage paul.decort@med.kuleuven.be 

mailto:christianne.debruyn@med.kuleuven.be
mailto:johan.buffels@med.kuleuven.be
mailto:paul.decort@med.kuleuven.be
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De Lepeleire Jan Verantwoordelijke Huisartsstage, 
Netwerkstage 

jan.delepeleire@med.kuleuven.be 

 

Roex Ann Verantwoordelijke Onderwijs 4de master 
huisartsgeneeskunde; integratie onderwijs-
stages 

ann.roex@med.kuleuven.be 

 

Schoenmakers Birgitte Verantwoordelijke toetsing, evaluatie birgitte.schoenmakers@med.kuleuven.be 

mailto:jan.delepeleire@med.kuleuven.be
mailto:ann.roex@med.kuleuven.be
file://fas-srv-01/homes_50000600/u0072233/ACHG/Academiejaar%202011-12/Basisschema%20&%20trajectboek-stagemap/birgitte.schoenmakers@med.kuleuven.be
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Smets Monique Secretariaat ACHG – administratie, 
stagesecretariaat, organisatie stages 
bachelor, ondersteuning opleiding, stages: 
netwerkstage en huisartsstage 4de master 

monique.smets@med.kuleuven.be 

 

mailto:monique.smets@med.kuleuven.be

