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1. Doel
Het doel van deze stage is inzichten te verwerven in de Keel- Neus- en Oorheelkunde. Na
deze stage zou een student een aangepaste en volledige anamnese moeten kunnen afnemen
gericht op de KNO pathologie, een klinisch onderzoek uitvoeren en een differentiaal
diagnose kunnen opstellen. Bij een tweede stage kan ook worden verwacht om een
aangepaste behandeling voor te stellen.

2. Praktische modaliteiten voor de studenten in het UZ Brussel
Op de eerste stage dag wordt u verwacht op de dienst KNO (polykliniek -1) om 8u30. Hier zal
Prof. Gordts (of vervanger) u de werking van de dienst uitleggen. U krijgt een schema per dag
van de aanwezige artsen. Op dit schema kan u zien wie er wanneer consultatie heeft en
wanneer er operaties zijn gepland. Bedoeling is om zowel consultatie op de volwassen- en
kinderafdeling mee te volgen. Tijdens uw stage is het ook belangrijk verschillende
heelkundige ingrepen mee te volgen, zodoende krijgt u inzicht in de verschillende kleine en
grote ingrepen. Administratieve aspecten worden geregeld met het secretariaat.

3. Eindtermen en evaluatie van de klinische stages
Eerste stage:
- Meevolgen/mee werken met arts of assistent tijdens een consultatie.
- Zelfstandig een anamnese en klinisch onderzoek kunnen uitvoeren (KNO)
o Verwacht wordt dat u enkele patiënten zelfstandig ondervraagd en onderzoekt.
o U dient van deze patiënten een nota te maken voor het dossier.
- Een differentiaaldiagnose opstellen
- Op het einde van de stage wordt verwacht dat u een casus voorstelt op de
stafvergadering. Gedurende 15 minuten moet u een casus voorleggen waarin u
anamnese en klinisch onderzoek bespreekt. Een differentiaaldiagnose dient te worden
uitgewerkt en de uiteindelijke pathologie moet ook worden besproken.
- Heelkunde: belangrijk is dat u verschillende ingrepen mee volgt en zo inzicht verkrijgt in
de indicaties van heelkundige ingrepen, mogelijke complicaties en postoperatieve
zorgen.
Tweede stage:
- Idem als bij eerste stage
- Meer inzichten verwerven in de mogelijke behandelingsmethoden van de verschillende
aandoeningen op KNO gebied.

Hoe word ik geëvalueerd?
- Tijdens de dagdagelijkse activiteiten met assistenten, stafleden en supervisors.
- Tijdens het voorstellen van een presentatie.
- Via een beoordelingsformulier.
- Zo gewenst kan de student een beoordeling vragen in het midden van de stage.

