
Sem Nieuw vak
SP 

nieuw
Oud vak

SP 

oud
curriculum 17-18 examen les practica/kliniek

2

Bijzondere heelkunde en anesthesie van de gezelschapsdieren, met 

kliniek

G000762

Prof Van Ryssen

5

Aanvullingen in de bijzondere heelkunde van de 

gezelschapsdieren met kliniek

G000687

4
G000752 bevat noodzakelijke basiskennis (6 lessen weke delen KHD, 3 lessen 

orthopedie KHD) voor G000762

G000687: nieuw examen + paar extra vragen van 1ste 

semester. Examenvorm: beperkt MCE + juist/fout 

vragen + beperkte open vragen.

G000762: nieuw examen; examenvorm: beperkt MCE 

+ juist/fout vragen + beperkte open vragen

G000687: oude cursus kan gebruikt worden. Bissers 

bekijken opgenomen lessen “weke delen” en 

“orthopedie” uit het vak “Bijzondere heelkunde met 

kliniek (G000752)” van het 1ste semester EN volgen 

alle lessen van het nieuwe vak “Bijzondere 

heelkunde en anesthesie van de gezelschapsdieren 

met kliniek (G000762)”. De lessen van het nieuw vak 

starten in mei. 

G000762: extra studiepunt door uitbreiding weke 

delen chirurgie. Bevat o.a. mankheidsonderzoek 

KHD.

G000687: kliniek heelkunde (1w orthopedie, 1w weke delen, 

1w anesthesie)

G000762: kliniek heelkunde (1w orthopedie, 1w weke delen, 

1w anesthesie)

bissers: gelopen klinieken worden vrijgesteld

2

Aanvullingen in de ziekten van vogels en bijzondere dieren, met kliniek

G000763

Prof Pasmans

3

Aanvullende ziekteleer van vogels en bijzondere 

gezelschapsdieren

G000213

aandeel = 3

3

G000213 en G000763: zelfde examen; examenvorm: 

schriftelijk met mogelijkheid tot mondelinge 

toelichting.

G000763: lesopnames beschikbaar

G000213: kliniek vogels en bijzondere dieren (1w)

G000763: kliniek vogels en bijzondere dieren (1w)

bissers: gelopen klinieken worden vrijgesteld

Aanvullingen in de geneeskundige ziekteleer van de 

gezelschapsdieren met kliniek

G000627

aandeel = 3

5

Aanvullingen in de medische beeldvorming van de 

gezelschapsdieren met kliniek

G000629

aandeel = 0

3

Bijzondere voedingsleer van gezelschapsdieren (Ma3)

G000642
3

Aanvullingen in de geneeskundige ziekteleer van de 

gezelschapsdieren met kliniek 

G000627

aandeel = 5

5

Aanvullingen in de medische beeldvorming van de 

gezelschapsdieren met kliniek 

G000629

aandeel = 1

3

Bijzondere voedingsleer van gezelschapsdieren (Ma3)

G000642
3

Infectieziekten, profylaxe en pathologie van 

gezelschapsdieren (Ma3)

G000641

4

Aanvullingen in de geneeskundige ziekteleer van de 

gezelschapsdieren met kliniek 

G000627

aandeel = 3

5

Aanvullingen in de voortplanting en verloskunde van de 

gezelschapsdieren met kliniek 

G000447

aandeel = 1

3

Bijzondere pathologie van de gezelschapsdieren met 

kliniek 

G000631

aandeel = 1

3

Farmacotherapie van de gezelschapsdieren 

G000050

aandeel = 0

3

Bijzondere voedingsleer van gezelschapsdieren (Ma3)

G000642
3

Aanvullingen in de medische beeldvorming van de 

gezelschapsdieren met kliniek

G000629

aandeel = 0

3

J

Masterproef partim I

G000774

Prof Cornillie 8
Masterproef I

G000639
14

masterproef I (oud) = masterproef partim I (nieuw) + masterproef partim II 

(nieuw)

geslaagd: overdracht Masterproef partim I (8 SP, ma2, nieuw) en 

Masterproef partim II (6 SP, ma3, nieuw)

niet geslaagd: Masterproef I* (14 SP, ma2, oud) of Masterproef partim I ( 8 

SP, ma2, nieuw)

masterproef partim I = dierenartsenstages (6 SP)  + voorbereiding MP II (2 

SP)

Masterproef partim I en II kunnen samen opgenomen worden indien er voor 

de aanvang van het academiejaar 17-18 een onderwerp bekend is en de 

promotor hiervan op de hoogte is gesteld.

*Enkel indien de student na afloop van het 1ste semester 17-18 afstudeert, 

mag MP I in het oude curriculum afgerond worden

nvt G000774: dierenartsenstages: 1w KHD, 1w GHD

Genetisch fokadvies

G000630

Prof Peelman

3 niet geslaagd = verplicht naar nieuw curriculum Ma2 oud examen vergelijkbaar met AJ 15-16 nvt

GIT/Combi tabel - 2de Master, semester 2, kleine huisdieren (2016-2017 en 2017-2018) --> ONDER VOORBEHOUD

Geneeskunde van de gezelschapsdieren, met kliniek I

G000759

Prof Saunders

3

Geneeskunde van de gezelschapsdieren, met kliniek II

G000760

Prof Daminet

6

G000627: oud examen

G000759 = alle vragen beantwoorden (ook MBV). 

Geen partiële vrijstelling op basis van credit G000629.

Informatie 16-17

G000627: lesopnames zijn grotendeels gebeurd; 

bissers gebruiken syllabus en ppt van AJ 15-16

G000642: diervoeding deel 1, 2, 3 en 4

G000759: bevat o.a. MBV (1 les, nieuwe leerstof), 

diervoeding deel 2

G000627: kliniek KHD (3w)

G000629: kliniek MBV (1w)

G000642: kliniek diervoeding (1w), practica diervoeding (3 

NM)

G000759: kliniek MBV (1w), practica diervoeding (2 NM)

bissers: gelopen klinieken worden vrijgesteld; gelopen 

practica diervoeding worden vrijgesteld

2

2

2

Geneeskunde van de gezelschapsdieren, met kliniek III

G000761

Prof Van Soom

5

G000627: kliniek KHD (3w)

G000447: indien practica/demo's vroeger gelopen, dan 

vrijgesteld voor kliniek in 16-17

G000631: kliniek pathologie (2w)

G000050: nvt

G000761: kliniek verloskunde (1w), kliniek pathologie (1w)

bissers: gelopen klinieken worden vrijgesteld

G000760: opname G000759 wordt sterk geadviseerd omdat G000759 

practica diervoeding bevatten die noodzakelijke voorkennis zijn voor 

G000760

G000627: oud examen

G000641: dia-examen pathologie

G000760 = nieuwe leerstof MBV, voeding, profylaxe. 

Alle vragen beantwoorden; minimum score per 

onderdeel; partiële vrijstelling binnen twee 

onderdelen van het examen indien een credit voor 

G000629.

G000627: lesopnames zijn grotendeels gebeurd; 

bissers gebruiken syllabus en ppt van AJ 15-16

G000641: niet alle lessen opgenomen; 

casuïstieknamiddagen

G000642: diervoeding deel 1, 2, 3 en 4

G000760: lessen worden grotendeels opgenomen; 

lesverdeling in blokkensysteem; bevat o.a. 

diervoeding deel 3

G000627: kliniek KHD (3w)

G000629: kliniek MBV (1w)

G000641: kliniek pathologie (3w, Ma3)

G000642: kliniek diervoeding (1w), practica diervoeding (3 

NM)

G000760: kliniek inwendige ziekten (3w)

bissers: gelopen klinieken worden vrijgesteld

G000761: opname G000759 wordt sterk geadviseerd omdat G000759 

practica diervoeding bevatten die noodzakelijke voorkennis zijn voor 

G000761

G000627: oud examen

G000447: oud examen, open vragen

G000631: oud examen; open vragen met mogelijkheid 

tot mondelinge toelichting

G000050: nieuw examen: examenleerstof = de 4 

gegeven nieuwe lessen: 2 lessen Prof Devreese 

(binnen G000761), 2 lessen Prof De Keuster (binnen 

G000759); examenvorm: 4-5 open vragen

G000761 = alle vragen beantwoorden (ook MBV want 

nieuwe leerstof). Partiële vrijstelling op basis van 

credit G000627, G000447, G000631. 

Geen partiële vrijstelling op basis van credit G000050, 

G000642, G000629. Farmacotherapie zit vervat in het 

onderdeel “critical care, oftalmologie, dermatologie 

en farmacotherapie”; examenvorm onderdeel 

farmacotherapie: open vragen. 

G000627: lesopnames zijn grotendeels gebeurd; 

bissers gebruiken syllabus en ppt van AJ 15-16

G000447: bissers syllabus 15-16 bruikbaar; 

lesopnames beschikbaar

G000631: aansluiten bij lessen G000761; geen 

lesopnames beschikbaar; oude cursus op aanvraag 

verkrijgbaar

G000050: nieuwe lessen: 2 lessen Prof Devreese 

binnen G000761, 2 lessen Prof De Keuster binnen 

G000759)

G000761: bevat o.a. diervoeding deel 4


