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Nieuw vak

SP 

nieuw
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oud 

vak
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SP 

oud
Curriculum 17-18 examen les practica/kliniek

1

Bacteriële en mycotische ziekten en zoönosen

G000219

Prof Pasmans

5 1
Bacteriële en mycotische ziekten en zoönosen

G000219
5

geslaagd: overdracht Bacteriële en mycotische ziekten en zoönosen (5 SP, nieuw) 

niet geslaagd: Bacteriële en mycotische ziekten en zoönosen (5 SP, nieuw)
MCE lesopnames beschikbaar nvt

1

Immunopathologie

G000742

Prof Cox

3 1

Immunopathologie

G000606

wordt niet meer aangeboden in 17-18

3
geslaagd: overdracht Immunopathologie (3 SP, nieuw) 

niet geslaagd: Immunopathologie (3 SP, nieuw)
MCE + open vragen lesopnames beschikbaar nvt

J

Parasitaire ziekten en zoönosen

G000008

Prof Claerebout

5 J
Parasitaire ziekten en zoönosen met kliniek

G000008
5

geslaagd: overdracht Parasitaire ziekten en zoönosen met kliniek (5 SP, nieuw) 

niet geslaagd: Parasitaire ziekten en zoönosen met kliniek (5 SP, nieuw)

1ste semester: MCE + open vragen + 

evaluatie practica
lesopnames beschikbaar

10u practica

bissers: niet opnieuw indien geslaagd

J

Propedeutica van de grote huisdieren, met kliniek

G000744

Prof Deprez

4 J

Propedeutica van de grote huisdieren, met kliniek

G000612

wordt niet meer aangeboden in 17-18

4
geslaagd: overdracht Propedeutica van de grote huisdieren, met kliniek (4 SP, nieuw) 

niet geslaagd: Propedeutica van de grote huisdieren, met kliniek (4 SP, nieuw)
1ste semester

1w kliniek

10u demo

1

Virale ziekten, prionziekten en zoönosen

G000238

Prof Nauwynck

5 1
Virale ziekten, prionziekten en zoönosen

G000238
5

geslaagd: overdracht Virale ziekten, prionziekten en zoönosen (5 SP, nieuw) 

niet geslaagd: Virale ziekten, prionziekten en zoönosen (5 SP, nieuw)
nvt

J

Algemene heelkunde II, met kliniek

G000746

Prof Martens

5 J

Algemene heelkunde en kliniek heelkunde van de 

grote huisdieren

G000685

wordt aangehouden in 17-18

7

geslaagd: overdracht Algemene heelkunde II, met kliniek (5 SP, nieuw) 

niet geslaagd én nieuw Bachelordiploma: Algemene heelkunde II, met kliniek (5 SP, nieuw)

niet geslaagd en oud Bachelordiploma: Algemene heelkunde en kliniek heelkunde van de grote huisdieren 

(7 SP, oud)

niet geslaagd zonder Bachelordiploma: Algemene heelkunde I (3 SP, Ba3, nieuw) + Algemene heelkunde II, 

met kliniek (5 SP, Ma1, nieuw) 

2de semester: oud of nieuw vak: 

gewijzigde examenvorm, korte vragen 

met beperkte antwoordruimte 

(theorie + casus); één groep voor alle 

studenten. 

3 weken kliniek heelkunde GHD

5u demo

J

Orgaanpathologie, met kliniek

G000751

Prof Ducatelle

6 J

Orgaanpathologie en teratologie met kliniek

G000610

wordt niet meer aangeboden in 17-18

5

geslaagd: overdracht Orgaanpathologie, met kliniek (6 SP, nieuw) 

niet geslaagd: Orgaanpathologie, met kliniek (6 SP, nieuw)

teratologie gaat naar Ba1 (embryologie)

2de semester

nieuw vak = zonder teratologie

lesopnames beschikbaar

nieuw vak = zonder teratologie

2w kliniek patho (1w per semester)

10u demo

bissers: gelopen klinieken worden vrijgesteld

2

Toxicologie

G000748

Prof Croubels

4 2

Toxicologie

G000702

wordt niet meer aangeboden in 17-18

3
geslaagd: overdracht Toxicologie (4 SP, nieuw) 

niet geslaagd: Toxicologie (4 SP, nieuw)
lesopnames beschikbaar bissers: gelopen practica worden vrijgesteld

2

Veterinaire Volksgezondheid IV: 

Voedselveiligheid en controle

G000749

Prof Gabriël

5 J

Veterinaire volksgezondheid: keuring en controle

G000608

wordt niet meer aangeboden in 17-18

6

geslaagd: overdracht VVG IV: voedselveiligheid en controle (5 SP, nieuw) 

niet geslaagd: VVG IV: voedselveiligheid en controle (5 SP, nieuw)

G000749 = nieuw examen
G000749 = nieuwe cursus; lesopnames 

beschikbaar

bissers: practica nieuw vak niet opnieuw indien geslaagd voor practica 

oud vak

G000749: nieuwe practica volgen: 2,5u microbiologie praktijk, 2,5u 

parasitaire zoönosen praktijk en 5u herkennen en benoemen van letsels 

vastgesteld in de transformatie fase en het formuleren van een 

keuringsbeslissing, zelfstanding opzoeken van relevante wetgeving 

(groepswerk en discussies)

1

Bijzondere farmacologie

G000607

wordt niet meer aangeboden in 17-18

5

bissers: nieuwe cursus!

G000747: lesopnames beschikbaar

nieuw vak = 5u practica voorschriftenleer

1
Plichtenleer en diergeneeskundige wetgeving (Ma3)

G000204
3

J

Propedeutica van de gezelschapsdieren, met 

kliniek

G000743

Prof Polis

5 J

Propedeutica van de gezelschapsdieren, met kliniek

G000611

wordt niet meer aangeboden in 17-18

4
geslaagd: overdracht Propedeutica van de gezelschapsdieren, met kliniek (5 SP, nieuw)

niet geslaagd: Propedeutica van de gezelschapsdieren, met kliniek (5 SP, nieuw)
G000743 = nieuw examen in 1ste sem

G000743: nieuwe cursus met extra 

leerstof (40u theorie ipv 22.5u; o.a. 

mankheidsonderzoek KHD daalt in 

vanuit Ma2 sem2)

1w kliniek

25u demo

bissers: gelopen kliniek wordt vrijgesteld

J

Klinische en communicatieve vaardigheden III

G000745

Prof Decloedt

3 praktisch examen 20u skills lab

2

Moleculaire en algemene genetica (Ba2)

G000285

wordt niet meer aangeboden in 17-18

8

1

Begrippen van kwantitatieve genetica (Ma2)

G000708

Prof Van Zeveren

wordt aangehouden in 17-18

3

G000708 (Prof Van Zeveren) = oud 

examen

G000750 (Prof Peelman) = nieuw 

examen

G000708 (Prof Van Zeveren) = 

lesopnames beschikbaar

G000750 (Prof Peelman) = lesopnames 

beschikbaar

nvt

2

Genetisch fokadvies (Ma2 KHD)

G000630

aandeel = 0

wordt niet meer aangeboden in 17-18

3

2

Veeteelt (Ma2 GHD, deel paard)

G000709

aandeel = 0

wordt niet meer aangeboden in 17-18

3

J

Ziekten van vogels en bijzondere dieren met kliniek

G000614

Prof Garmyn

wordt aangehouden in 17-18

geen verplichte opname in 17-18

5

geslaagd: overdracht Ziekten van vogels en bijzondere dieren met kliniek (5 SP, Ma1, oud, aangehouden 

vak)

niet geslaagd: 

- 17-18: Ziekten van vogels en bijzondere dieren met kliniek (5 SP, Ma1, oud, aangehouden vak) - geen 

lessen 

OF

- 18-19: Ziekten van vogels en bijzondere dieren met kliniek (4 SP, Ma2, nieuw) - wel lessen

ziekten van vogels en bijzondere dieren met kliniek wordt in 17-18 aangehouden (wissel met Begrippen 

van kwantitatieve genetica in 18-19)

2de semester
geen les meer: blended learning 

enkel contactmomenten met titularis
10u kliniek

J

Medische beeldvorming met kliniek

G000703

Prof Saunders

wordt aangehouden in 17-18

3

geslaagd zonder Bachelordiploma: opname Medische beeldvorming met radioprotectie twv 3 SP (Ba3, 

nieuw)

geslaagd én Bachelordiploma: overdracht Medische beeldvorming met kliniek (3 SP, Ma1, oud, 

aangehouden vak) 

niet geslaagd zonder Bachelordiploma: Medische beeldvorming met radioprotectie (4 SP, Ba3, nieuw)

niet geslaagd én oud Bachelordiploma: Medische beeldvorming met kliniek (3 SP, Ma1, oud, 

aangehouden vak - blended learning)

2de semester
geen les meer: blended learning 

(eventueel les volgen bij Ba3)

bissers 17-18: geen kliniek meer, vervangtaak

16-17: 2 dagen kliniek (woe, do) + 2 dagen positionering

Informatie 17-18

nieuw examen: omvat bijzondere 

farmacologie (korte open vragen), 

geneesmiddelendepot en 

voorschriftenleer. Partiële vrijstelling 

indien credit G000607 of G000204

G000747: examen op andere datum 

dan Ma3

beide onderdelen geslaagd: overdracht Bijzondere farmacologie, geneesmiddelendepot en 

voorschriftenleer (5 SP, nieuw) 

beide onderdelen niet geslaagd: Bijzondere farmacologie, geneesmiddelendepot en voorschriftenleer (5 

SP, nieuw)

enkel Bijzondere farmacologie geslaagd:  nieuw vak twv 3 SP (geneesmiddeldepot en voorschriftenleer)

enkel Plichtenleer en diergeneeskundige wetgeving geslaagd: nieuw vak twv 3 SP (bijzondere 

farmacologie)

alle onderdelen geslaagd: overdracht Kwantitatieve genetica en pathogenetica (5 SP, nieuw) 

alle onderdelen niet geslaagd: Kwantitatieve genetica en pathogenetica (5 SP, nieuw)

enkel Moleculaire en algemene genetica (Ba2) geslaagd: Kwantitatieve genetica en pathogenetica (5 SP, 

nieuw)

enkel Begrippen van kwantitatieve genetica (Ma2) geslaagd: overdracht Kwantitatieve genetica en 

pathogenetica (5 SP, nieuw) 

geen gelijktijdige opname met Begrippen van kwantitatieve genetica (3 SP, Ma2, oud, aangehouden vak)

GIT/Combi tabel -  1ste Master (2017-2018) --> ONDER VOORBEHOUD

2

Bijzondere farmacologie, geneesmiddelendepot 

en voorschriftenleer

G000747

Prof Devreese - bijzondere farmacologie

Prof De Backer -  geneesmiddelendepot

Prof. Croubels - voorschriftenleer

5

2

Kwantitatieve genetica en pathogenetica

G000750

Prof Peelman

5


