Interuniversitair getuigschrift
Klinische infectiologie en medische microbiologie
Doelgroep
Deze vorming richt zich hoofdzakelijk tot artsen-specialisten en apothekers klinisch biologen1
in opleiding die de beroepstitel Klinische Infectiologie of Medische Microbiologie willen
behalen. Door deze opleiding met examen kunnen zij de theoretische eindcompetenties
verwerven en bewijzen, zoals deze gespecifieerd worden in de Ministeriële Besluiten over
deze beroepstitels.
Ook andere geïnteresseerden met een diploma geneeskunde of farmaceutische wetenschappen
kunnen zich (mits motivatie) kandidaat stellen voor de opleiding.
Deze theoretische opleiding vult de praktische opleiding aan die deel uitmaakt van het
stageplan tot het behalen van de betreffende beroepstitel, en is complementair aan de
Bijzondere Opleiding Antibioticabeleid en de Master Ziekenhuishygiëne.

Organisatie
De opleiding is een samenwerking van de universiteiten VU Brussel, U Gent, U Antwerpen
en KU Leuven, met actieve bijdragen van het Instituut Tropische Geneeskunde (ITG) en het
Jessa ziekenhuis. De lessen worden gegeven in het Nederlands.
De opleiding is interactief en multidisciplinair en verloopt over één academiejaar. De leerstof
is verdeeld in modules waarin telkens één of meer specifieke onderdelen worden behandeld.
De opleiding zelf omvat een totaal van 100 lesuren onderwijs, opgedeeld in:
• acht lesdagen van 7 uur contactonderwijs
• elf halve dagen van 4 uur afstandsonderwijs
• telkens georganiseerd op weekdagen van oktober 2021 tot mei 2022
Het programma met de data en locaties van de lessen, vindt u in dit document.
Studenten moeten naast de 100 uur contact- en afstandsonderwijs rekening houden met 200
uur voorbereiding en verwerking van de leerstof. De voorbereiding kan bestaan uit het
doornemen van aangeraden literatuur, of het bekijken van vooraf opgenomen videolessen.
Een minimum aanwezigheid van 70% is vereist voor zowel het contactonderwijs als het
afstandsonderwijs. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen in juni 2022.
RIZIV accreditering (voor sommige sessies ook ethiek & economie) voor de 100 uur
onderwijs wordt aangevraagd. Een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt voor de bijgewoonde
lessen.
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Kandidaatstelling en inschrijving
Als u wil deelnemen aan de opleiding moet u zich formeel kandidaat stellen via dit google
forms document. Vergeet niet daarnaast ook uw cv (en eventuele motivatiebrief) door te
sturen aan infectiomicrobio@uzleuven.be . De deadline voor kandidaatstelling is 31 augustus
2021. Er is een maximum van 40 deelnemers. De opleiding kan enkel doorgaan als er
minstens 25 personen inschrijven.
Kandidaten worden beoordeeld en geselecteerd door de stuurgroep van de opleiding. Selectie
gebeurt op basis van de elementen vermeld hierboven. Indien er teveel kandidaten zouden
zijn, zullen de einddatum van het stageplan en het tijdstip van kandidaatstelling de prioriteit
van de kandidaat bepalen.
Als de kandidaat geselecteerd wordt, wordt hij/zij hiervan geïnformeerd voor 15 september
2021 en wordt gevraagd zich binnen de week formeel in te schrijven en het inschrijvingsgeld
van 800€ te betalen. Inschrijven kan uitsluitend aan de coördinerende instelling, met name
KU Leuven.
Afgestudeerden ontvangen een gezamenlijk getuigschrift van de verschillende instellingen.

Bijkomende informatie
Voor bijkomende informatie kan u zich wenden tot:
• ITG Antwerpen: Patrick Soentjens, Caroline Theunissen
• Jessa: Koen Magerman, Peter Messiaen
• KU Leuven: Paul De Munter, Katrien Lagrou
• U Antwerpen: Veerle Matheeussen, Erika Vlieghe
• UGent: Marie-Angelique De Scheerder, Bruno Verhasselt
• VU Brussel: Patrick Lacor, Denis Piérard

