
Sem Nieuw vak
SP 

nieuw
Oud vak

SP 

oud

resultaat 16-17

gevolg curriculum 17-18
Vrijstelling kliniek Examen Kliniek / extra info

Infectieziekten, profylaxe en pathologie van 

gezelschapsdieren

G000641

wordt niet meer aangeboden in 17-18

4 geslaagd: 1 SP korting voor G000775
geslaagd: overdracht kliniek pathologie (2 weken)

niet geslaagd: kliniek pathologie (2 weken) binnen G000775

Kliniek en autopsie van vogels en bijzondere dieren

G000646

wordt niet meer aangeboden in 17-18

4 geslaagd: 1 SP korting voor G000775
geslaagd: overdracht kliniek bijzondere autopsie (1 week) + kliniek bijzondere kliniek (1 week)

niet geslaagd: kliniek bijzondere autopsie (1 week) + kliniek bijzondere kliniek (1 week) binnen G000775

Kliniek heelkunde van gezelschapsdieren

G000644

wordt niet meer aangeboden in 17-18

7 geslaagd: 2 SP korting voor G000775
geslaagd: overdracht kliniek anesthesie (1 week) + kliniek weke delen chirurgie (2 weken)

niet geslaagd: kliniek anesthesie (1 week) + kliniek weke delen chirurgie (2 weken) binnen G000775

Kliniek inwendige ziekten van gezelschapsdieren

G000643

wordt niet meer aangeboden in 17-18

8 geslaagd: 9 SP korting voor G000775

geslaagd: overdracht kliniek cardiologie (1 week) + kliniek combi (2 weken) + kliniek dermatologie (1 week) + 

kliniek 1ste lijns dispensarium (1 week) + kliniek hospi avond (2 weken) + kliniek hospi nacht (1 week) + kliniek 

hospi 5 (1 week) + kliniek hospi 7 (2 weken) + kliniek interne geneeskunde (1 week) + kliniek neurologie (1 week)

niet geslaagd: kliniek cardiologie (1 week) + kliniek combi (2 weken) + kliniek dermatologie (1 week) + kliniek 

1ste lijns dispensarium (1 week) + kliniek hospi avond (2 weken) + kliniek hospi nacht (1 week) + kliniek hospi 5 

(1 week) + kliniek hospi 7 (2 weken) + kliniek interne geneeskunde (1 week) + kliniek neurologie (1 week) binnen 

G000775

Kliniek verloskunde, voortplanting en kunstmatige 

inseminatie van gezelschapsdieren

G000476

wordt niet meer aangeboden in 17-18

3 geslaagd: geen korting voor G000775
geslaagd: overdracht kliniek combi (1 week)

niet geslaagd: kliniek combi (1 week)

Medische beeldvorming, radioprotectie en 

orthopedie van gezelschapsdieren met kliniek

G000645

wordt niet meer aangeboden in 17-18

6 geslaagd: 2 SP korting voor G000775
geslaagd: overdracht kliniek medische beeldvorming (2 weken) + kliniek orthopedie (1 week)

niet geslaagd: kliniek medische beeldvorming (2 weken) + kliniek orthopedie (1 week) binnen G000775

Bijzondere voedingsleer van gezelschapsdieren

G000642

wordt aangehouden in 17-18 voor studenten die 2de 

Master in oud curriculum hebben afgerond

3 geslaagd: 1 SP korting voor G000775

geslaagd: overdracht kliniek diervoeding (1 week)

niet geslaagd en 2de Master in oud curriculum afgerond: opname G000642 (verplicht theoretisch examen + 

kliniek diervoeding)

niet geslaagd en in nieuw curriculum 2de Master: 

indien minimaal 2 credits behaald van de vakken G000753, G000759, G000760, G000761 dan geen gevolg. 

Indien minder dan 2 credits behaald uit G000753, G000759, G000760, G000761 dan verplichte opname 

ontbrekende vakken.

Plichtenleer en diergeneeskundige wetgeving

G000204

wordt aangehouden in 17-18 voor studenten die 2de 

Master in oud curriculum hebben afgerond

3 geslaagd: 1 SP korting voor G000775

geslaagd: overdracht geneesmiddelendepot en voorschriftenleer binnen G000775

niet geslaagd en 2de Master in oud curriculum afgerond: verplicht opname G000204 (Plichtenleer en 

diergeneeskundige wetgeving, Ma3, aangehouden vak). Voor lessen aansluiten bij G000756, verplicht examen

niet geslaagd en in nieuw curriculum 2de Master: 

*met credit G000756 (Wetgeving, deontologie, beroepsethiek en praktijkmanagement, Ma2, nieuw): opname 

geneesmiddelendepot en voorschriftenleer binnen G000775

*zonder credit G000756 (Wetgeving, deontologie, beroepsethiek en praktijkmanagement, Ma2, nieuw): 

opname G000756 en opname geneesmiddelendepot en voorschriftenleer binnen G000775

afstuderen jan 18: verplichte opname G000204

Infectieziekten, profylaxe en pathologie van 

gezelschapsdieren

G000641

wordt niet meer aangeboden in 17-18

4
geslaagd: 1 SP korting voor G000776 of 

G000777

geslaagd: overdracht kliniek pathologie (1 week)

niet geslaagd: kliniek pathologie (1 week) binnen G000776 of G000777

Kliniek en autopsie van vogels en bijzondere dieren

G000646

wordt niet meer aangeboden in 17-18

4
geslaagd: 3 SP korting voor G000776 of 

G000777

geslaagd: overdracht kliniek bijzondere autopsie (1 week) + kliniek bijzondere kliniek (1 week)

niet geslaagd: kliniek bijzondere autopsie (1 week) + kliniek bijzondere kliniek (1 week) binnen G000776 of 

G000777

Kliniek heelkunde van gezelschapsdieren

G000644

wordt niet meer aangeboden in 17-18

7
geslaagd: 5 SP korting voor G000776 of 

G000777

geslaagd: overdracht kliniek anesthesie (1 week) + kliniek hospi avond (1 week) + kliniek hospi 7 (1 week) + 

kliniek weke delen chirurgie (1 week)

niet geslaagd: kliniek anesthesie (1 week) + kliniek hospi avond (1 week) + kliniek hospi 7 (1 week) + kliniek weke 

delen chirurgie (1 week) binnen G000776 of G000777

Kliniek inwendige ziekten van gezelschapsdieren

G000643

wordt niet meer aangeboden in 17-18

8
geslaagd: 3 SP korting voor G000776 of 

G000777

geslaagd: overdracht kliniek dermatologie (1 week) + kliniek interne geneeskunde (1 week)

niet geslaagd: kliniek dermatologie (1 week) + kliniek interne geneeskunde (1 week) binnen G000776 of 

G000777

Kliniek verloskunde, voortplanting en kunstmatige 

inseminatie van gezelschapsdieren

G000476

wordt niet meer aangeboden in 17-18

3
geslaagd: geen korting voor G000776 of 

G000777
geen gevolg

Medische beeldvorming, radioprotectie en 

orthopedie van gezelschapsdieren met kliniek

G000645

wordt niet meer aangeboden in 17-18

6
geslaagd: 3 SP korting voor G000776 of 

G000777

geslaagd: overdracht kliniek medische beeldvorming (1 week) + kliniek orthopedie (1 week)

niet geslaagd: kliniek medische beeldvorming (1 week) + kliniek orthopedie (1 week) binnen G000776 of 

G000777

GIT/Combi tabel - 3de Master, KHD (2017-2018) --> ONDER VOORBEHOUD informatie 17-18

Kliniek gezelschapsdieren*

G000776 (internationaal)

Prof Maes

G000777 (@home)

Prof Saunders

*student kan kiezen om dit aan de faculteit of buiten 

de faculteit te lopen (oa. Erasmus)

J 15

Anesthesie: 1 week

Bijzondere autopsie: 1 week

Bijzondere kliniek: 1 week

Cardiologie: 1 week

Combi: 2 weken

Dermatologie: 1 week

Diervoeding: 1 week

Eerstelijns (dispensarium): 1 week

Hospi avond: 2 weken

Hospi nacht: 1 week

Hospi 5: 1 week

Hospi 7: 2 weken

Interne geneeskunde: 1 week

Medische beeldvorming: 2 weken

Neurologie: 1 week

Orthopedie: 1 week

Pathologie: 2 weken

VVG: 0 weken OF 2 weken indien keuzevak VVG; 55u: 2 dagen slachthuis, 2 

dagen meelopen met controleurs, oefeningen (thuis voorbereiden nadien in 

groep bespreken)

Weke delen chirurgie: 2 weken

GIT studenten: opname van G000775 vereist een gelijktijdige opname van alle 

vakken van 2de Master met uitzondering van Masterproef I

@home of internationaal

Anesthesie: 1 week

Bijzondere autopsie: 1 week

Bijzondere kliniek: 1 week

Dermatologie: 1 week

Hospi avond: 1 week

Hospi 7: 1 week

Interne geneeskunde: 1 week

Medische beeldvorming: 1 week

Orthopedie: 1 week

Pathologie: 1 week

Weke delen chirurgie: 1 week

GIT studenten: opname van G000776 of G000777 vereist een gelijktijdige 

opname van alle vakken van 2de Master met uitzondering van Masterproef I

17

Kliniek gezelschapsdieren met Veterinaire 

Volksgezondheid en radioprotectie

G000775

Prof De Rooster

17-18 en 18-19: zonder VVG

(VVG kan gekozen worden via keuzevak)

17-18 en 18-19: bevat geneesmiddelendepot en 

voorschriftenleer

ook voor MOT studenten

J



1/2/J Keuzevakken 3 Keuzevakken 6
indien credit voor minimaal 3 SP aan keuzevak(ken) behaald: overdracht keuzevak (3 SP, nieuw)

indien geen credit voor minimaal één keuzevak behaald: keuzevak (3 SP, nieuw)

Keuzevak stage mag pas opgenomen worden indien de student voor alle 1ste 

semestervakken van 2de master (m.u.v. G000756 en G000708) een credit of 

een vrijstelling heeft behaald EN indien de student alle 2de semestervakken 

van 2de master (= G000762, G000763, G000759, G000760, G000761, G000774) 

gelijktijdig heeft opgenomen EN indien de student minstens 1 kliniekpakket 

(G000775 of G000776 of G000777) heeft opgenomen.

Keuzevak VVG 17-18 en 18-19 = 

Veterinaire volksgezondheid: voedselveiligheid & 

auditing (Ma2, aangehouden vak, 4 SP) 

G000633

Prof Houf

+

2 weken VVG binnen G000775

4

Veterinaire volksgezondheid 

G000131

wordt niet meer aangeboden in 17-18

6 geslaagd G000131: 1 SP korting voor G000775 G000633: 4 lesblokken per week

J

Masterproef partim II

G000779

Prof Cornillie

6
Masterproef I

G000639
14

geslaagd: 

overdracht MP I* (14 SP, Ma2, oud)

OF

overdracht MP partim I (8 SP, Ma2, nieuw) + overdracht MP partim II (6 SP, Ma3, nieuw)

niet geslaagd:

MP I* (14 SP, Ma2, oud)

OF

MP partim I (8 SP, Ma2, nieuw) + MP partim II (6 SP, Ma3, nieuw)

*Enkel indien de student na afloop van het 1ste semester 17-18 afstudeert, mag MP I in het oude curriculum 

afgerond worden

J

Masterproef partim III

G000780

Prof Paepe

16
Masterproef II

G000690
16

geslaagd: 

overdracht MP II* (16 SP, Ma3, oud) 

OF 

overdracht MP partim III (16 SP, Ma3, nieuw)

niet geslaagd: 

MP II* (16 SP, Ma3, oud)

OF

MP partim III (16 SP, Ma3, nieuw)

*Enkel indien de student na afloop van het 1ste semester 17-18 afstudeert, mag MP II in het oude curriculum 

afgerond worden

theoretisch examen: 

examenvorm MCE

praktisch examen: stationsproef

GIT studenten: MP III mag samen met alle klinieken van 3de master of na alle 

klinieken van 3de master opgenomen worden.

J

Stage 

G000778

Prof Van Ham

3

De stage mag pas opgenomen worden indien de student voor alle 1ste 

semestervakken van 2de master (m.u.v. G000756 en G000708) een credit of 

een vrijstelling heeft behaald EN indien de student alle 2de semestervakken van 

2de master (= G000762, G000763, G000759, G000760, G000761, G000774) 

gelijktijdig heeft opgenomen EN indien de student minstens 1 kliniekpakket 

(G000775 of G000776 of G000777) heeft opgenomen.

4 weken, focus moet op diersoorten van afstudeerrichting liggen

Plichtenleer en diergeneeskundige wetgeving

G000204

wordt aangehouden in 17-18 voor studenten die 2de 

Master in oud curriculum hebben afgerond

3 zie hoger bij G000775 verplicht examen in 17-18

Bijzondere voedingsleer van gezelschapsdieren

G000642

wordt aangehouden in 17-18 voor studenten die 2de 

Master in oud curriculum hebben afgerond

3 zie hoger bij G000775 verplicht examen in 17-18

Infectieziekten, profylaxe en pathologie van 

gezelschapsdieren

G000641

wordt niet meer aangeboden in 17-18

4 zie hoger bij G000775, G000776, G000777

Medische beeldvorming, radioprotectie en 

orthopedie van gezelschapsdieren met kliniek

G000645

wordt niet meer aangeboden in 17-18

6 zie hoger bij G000775, G000776, G000777


