
 

 
 

 
  

 

Eerste aankondiging: 

Interuniversitaire permanente vorming met getuigschrift1 

Klinische Infectiologie & Medische Microbiologie 
 

 

Doelgroep 
Deze vorming richt zich hoofdzakelijk tot artsen-specialisten en apothekers klinisch biologen2 

in opleiding die de beroepstitel Klinische Infectiologie of Medische Microbiologie beogen. 

Via deze vorming met examen kunnen zij de theoretische eindcompetenties zoals deze 

gespecifieerd worden in de Ministeriële Besluiten over deze beroepstitels verwerven en 

bewijzen. 

 

 

Organisatie 
De vorming vindt plaats in het Nederlands en wordt in samenwerking georganiseerd door de 

universiteiten VU Brussel, U Gent, U Antwerpen en KU Leuven, samen met het Instituut 

Tropische Geneeskunde (ITG) en het Jessa ziekenhuis. Docenten worden gekozen in functie 

van hun expertise. Voertaal is in principe Nederlands. 

 

De vorming verloopt over één academiejaar en bestaat uit: 

 acht lesdagen van 7 uur contactonderwijs 

 elf halve dagen van 4 uur afstandsonderwijs 

 georganiseerd op weekdagen van september 2021 tot mei 2022 

De vorming omvat dus een totaal van 100 lesuren onderwijs. Studenten moeten rekening 

houden met 200 uur extra voorbereiding en verwerking van de leerstof. De vorming wordt 

afgesloten met een schriftelijk examen in juni 2022. 

 

 

Inhoud 
Er wordt voor de vorming vertrokken van de basiskennis rond microbiologie en infectiologie 

verworven in de opleidingen interne geneeskunde en klinische biologie, waarbij deze vereiste 

basiskennis bij elk thema voorafgaandelijk wordt gespecifieerd en zo nodig kan worden 

bijgewerkt met een aangeraden wetenschappelijk artikel of vooraf opgenomen videoles. Het 

onderwijs zelf verloopt interactief, vaak aan de hand van gevalstudies, en wordt maximaal 

verzorgd door één infectioloog en één microbioloog samen. 

 

 

De volgende thema’s komen in de vorming aan bod:  

                                                 
1 Onder voorbehoud van goedkeuring van U Gent, die nog lopende is 
2 De titel beroepstitel medische microbiologie is nog niet wettelijk geregeld voor de apothekers-klinisch biologen 
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Gastheer-pathogeen interacties   -   Werkingsmechanismen van antibiotica   -   

Resistentiemechanismen tegen antibiotica   -   Behandeling van multiresistente kiemen   -   

Antibioticumallergie   -   Preventie van infecties   -   Luchtweginfecties   -   Infecties van het 

cardiovasculaire stelsel   -   Abdominale infecties   -   Infecties van huid en weke delen   -   

Osteoarticulaire infecties   -   Infecties van het centrale zenuwstelsel   -   Infecties van het 

oog   -   Urineweginfecties   -   Seksueel overdraagbare infecties en gynaecologische 

infecties   -   Koorts van onbekende oorsprong   -   HIV-infectie  -   Andere virale infecties   

-   Infecties bij kwetsbare patiëntengroepen   -   Sepsis   -   Zoönosen   -   

Reizigersgeneeskunde   -   Mycobacteriële infecties   -   Fungale infecties   -   Grondslagen 

van infectiepreventie en –controle   -   Outbreaks   -   Grondslagen van antimicrobial 

stewardship en antibioticabeleid   -   Pre-analytiek, staalverwerking, kweek en 

kweekonafhankelijke methodieken   -   Antimicrobiële gevoeligheidsbepaling en 

interpretatie 

 

Het volledige programma en de gedetailleerde agenda worden op de website beschikbaar 

gesteld vanaf mei 2021. 

 

Locatie en prijs 
Het contactonderwijs vindt alternerend plaats op de verschillende sites van de samenwerkende 

instellingen. 

Het inschrijvingsgeld voor de vorming bedraagt 800€. 

 

Inschrijving 
Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen voor deze opleiding via een internet formulier 

dat vanaf mei 2021 beschikbaar zal zijn, met kandidaatstelling uiterlijk in te dienen op 31-8-

2021. 

Kandidaten worden gescreend en geselecteerd door een stuurgroep tegen 15-9-2021. 

Kandidaten krijgen schriftelijk bericht of ze toegelaten worden tot de opleiding. 

Op dat moment krijgen zij ook de instructies voor de online inschrijving als student van de 

KU Leuven en voor de betaling van het inschrijvingsgeld. 

 

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 


