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Universiteit Antwerpen
Prof. dr. P. Jorens
03/821.36.35

De “Interuniversitaire Postgraduaatcursus Intensieve Geneeskunde
"2021-2022“ loopt volledig digitaal via een elektronisch leerplatform.
Deze cursus wordt door de Medische Faculteiten van de 4 Vlaamse
Universiteiten ingericht.
Het programma werd oorspronkelijk opgesteld overeenkomstig de
richtlijnen van de onderwijscommissie van de Belgische Vereniging
voor Intensieve Zorgen en Urgentiegeneeskunde (SIZ), wordt door de
SIZ gepatroneerd, en vormt het theoretisch onderdeel voor het
bekomen van de bijzondere bekwaming in de Intensieve Geneeskunde.
De cursus richt zich naar erkende specialisten en naar specialisten in
opleiding in de interne geneeskunde, anesthesiologie, heelkunde,
pediatrie, en urgentiegeneeskunde.

inzo@uza.be

Vrije Universiteit Brussel
Prof. dr. J. Poelaert
02/477.51.78
Nadia.vandersteen@uzbrussel.be

Katholieke Universiteit Leuven
Prof. dr. G. Van den Berghe
016/34.40.21
intensieve_geneeskunde@uzleuven.be

Aangezien de cursus elektronisch beschikbaar is via een unieke login en geen
aanwezigheid op de klassieke lesdagen meer vereist is, kan deze nu in de
tijdspanne van één jaar worden gevolgd. Er worden nu wel 4 halve dagen
“casusbesprekingen” georganiseerd om de cursist toe te laten met sommige
lesgevers samen hun theoretische kennis aan de praktijk te toetsen.
Het examen zal doorgaan op de UA op 10 juni 2022 en 16 september 2022
Het examen kan pas afgelegd worden:
A. indien u reeds erkend bent als arts-specialist voor één van de
basisdisciplines die toegang verschaft tot de bijzondere bekwaming intensieve
zorg
Of
B. indien u als kandidaat/kandidate uw erkenningsaanvraag tot specialist (in
één van de basisdisciplines die toegang verschaft tot intensieve zorg)
ingediend heeft. Dit betekent praktisch in juni of september van het
kalenderjaar waarin u uw erkenning van arts-specialist behaalt en u al dan
niet van plan bent aansluitend hieraan 1./ een stageplan voor de erkenning
van de bijzondere bekwaming in te dienen en 2. uw bijkomende
opleiding intensieve zorg te starten.
Deelname aan de jaarvergadering en aan de wetenschappelijke congressen
van de Belgische Vereniging voor Intensieve Zorgen en Urgentiegeneeskunde
en aan het jaarlijkse “International Symposium on Intensive Care and
Emergency Medicine” , of een gelijkwaardig symposium wordt aanbevolen.

Universiteit Gent
Prof. dr. D. Benoit
09/332.27.75
Lisa.malfait@uzgent.be

Deelname van 2/4 casusdagen is een vereiste.
Het examen bestaat uit een multiple choice examen en een mondelinge proef.
Om het attest van het succesvol beëindigen van deze interuniversitaire
postgraduaat cursus te bekomen moet men slagen voor beide onderdelen op
dezelfde dag/ in dezelfde zittijd.

Inschrijvingen
Inschrijving gebeurt door overschrijving van het inschrijvingsgeld en het
bezorgen van het inschrijvingsformulier aan het secretariaat.
Rekeningnummer BE86 735-0085325-50 met vermelding van het
fondsnummer: FA02/PA4117 + uw naam
Inschrijvingsgeld: 400 Euro
En omvat:
deelname aan de casusdagen, 17-01-2022 Ugent | 17-02-2022 UZA |
21-04-2022 VUB | 12-05-2021 KUL | telkens van 14 uur tot 18 uur.
Digitale lesomgeving blackboard, login voor 2 academiejaren
nominatieve reductie van 25 Euro (per jaar) voor inschrijving op het
“International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine”
van 2022
Deelname aan het examen en na het slagen in het examen (schriftelijk
en mondeling deel), zal door de inrichtende universiteiten een certificaat
uitgereikt worden.
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