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Burgerlijk ingenieur: masteropleidingen 

Bouwkunde Werktuigkunde 

Computer- 
wetenschappen 
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Toegepaste 
fysica 
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Chemische 
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... 



Master of Science in Biomedical Engineering 

 2-jarige opleiding 

 

 Interuniversitair: UGent – VUB 

 

 Multidisciplinair: brug tussen  
medische en technologische  
kennis 



Wat is een biomedische ingenieur? 

INTEGREERT fysica, scheikunde, wiskunde en 
ingenieurswetenschappen voor de studie van  
biologie, geneeskunde en gezondheid van het  
moleculaire tot op het orgaan/systeem niveau 

ONTWIKKELT innovatieve materialen, processen, 
implantaten, hulpmiddelen, soft- en hardware voor 
preventie, diagnose en behandeling van ziekte 

en 



Wat is een biomedische ingenieur? 

Bio-ingenieur 

Biomedische 
ingenieur 

Biomedische 
wetenschappen 

≠ 



Domeinen van biomedische ir.-technieken 

Biomechanica 
Bio- 

elektronica 
Biotransport 

Medische 
beeldvorming 

Medische 
instrumentatie 

Ziekenhuis- 
management 

Biofotonica 
Medische 

stralingsfysica 

Biomedische 
signaalanalyse 

Artificiële 
organen 

Medische 
robotica 

Biostatistiek 

Biomaterialen 

Medische 
informatica 

Biosensoren 

… 



Biomechanica 

 Ganganalyse van patiënten 

 Onderzoek naar smart bedding systemen 

 Cardiovasculaire endoprotheses 
zoals stents 

 … 

 



Biomaterialen 

 Orthopedische materialen 
voor heupprotheses, tandprotheses… 

 Cardiovasculaire materialen 
voor stents, artificiële bloedvaten… 

 Biocompatibele materialen voor lenzen 

 … 



Bio-elektronica 

 Gehoorprotheses 

 Diepe hersenstimulatie 

 Het bionische oog 

 Artificiële iris 

 … 



Medische beeldvorming 

Toepassingen van medische 
beeldvormingstechnieken  
(CT, MRI, echografie…) 

 Screening (bijv. mammografie) 

 Diagnose 

 Opvolging 



Het beroep van een biomedische ingenieur 

 Industrie 

 Ziekenhuizen 

 Gezondheidsvoorzieningen  

 Universiteiten en onderzoeksinstituten 

 Verzekeringssector 

 Overheid 

 … 



http://www.materialise.com/
http://www.fluidda.com/Company/company.htm
http://www.ge.com/index.html
http://www.smith-nephew.com/
http://sites.google.com/a/ngage.co.za/mediazone/arup-africa/Arup Logo.jpg?attredirects=0
http://www.simulia.es/




Biomedical Industry Day 2015 



“Het gevoel dat je krijgt als, na een paar jaar van 
technische ontwikkeling door 
het technische R&D team, de eerste patiënt onder 
jouw verantwoordelijkheid met het nieuwe toestel 
succesvol wordt behandeld, is niet te evenaren.” 

Dr. ir. Hendrik Lambert 

“Er bestaat naar mijn mening geen enkel 
ander vakgebied waar de techniek van 
morgen meer impact zal hebben op het 
wereldbeeld als in de biomedische 
ingenieurstechnieken.” 

Een getuigenis 



Rechtstreekse toegang 
- Bachelor in de Ingenieurswetenschappen (m.u.v. architectuur) 
- Master in de Ingenieurswetenschappen 

Via voorbereidingsprogramma: 

- Bachelor in de Bio-ingenieurswetenschappen 
- Bachelor in de Industriële wetenschappen 
- Bachelor in de Ingenieurswetenschappen (architectuur, KMS) 
- (andere mogelijkheden: zie brochure) 

Via brugprogramma (120 ECTS) 
- Master in de Industriële wetenschappen 

Instroomvoorwaarden 



Structuur van de opleiding 



1e Master 



2e Master 



Keuzevakken -Specialisatie 

Working on for 2016-2017 
- Sensor technology 
- Rehabilitation engineering 



Radiation Physics and Medical Imaging Semester Credits 
 
Measurement Techniques in Nuclear Science$  

2 
 

3 
 
Nuclear Physics$  

2 
 

3 
 
Radiochemie*$  

2 
 

3 
 
Radiobiology and Radiopathology$ 

 
2 

 
3 

 
Technology of Radiotherapy$ 

 
1 

 
3 

 
Medical Dosimetry$ 

 
1 

 
3 

 
Radiologic Techniques$ 

 
1 

 
3 

 
Stralingsbescherming en Wetgeving*$ 

 
2 

 
3 

8 verplicht op te nemen keuzevakken 
Master thesis in vakgebied medisch stralingsfysicus 
[1 jaar stage] 

Medisch Stralingsfysicus 



Engelstalige Masteropleiding 
Erasmus Mundus opleiding 

Erasmus uitwisselingen 

Internationalisering 



Internationalisering 



Meer info: 
 
Raadpleeg  
onze brochure 
 
www.master-bme.be 
 
patrick.segers@ugent.be 
roel.vanholen@ugent.be 


