Inleiding studenten voor stage dienst dermatologie

Welkom op de dienst Dermatologie!

Beste student,
In dit document vinden jullie enkele praktische zaken terug omtrent de stage en wat er van jullie
tijdens Uw stage op de dienst dermatologie verwacht wordt. Indien jullie nog vragen hebben, aarzel
niet om ons te contacteren.
Veel succes!

Dr. Martine Grosber, prof. dr. Jan Gutermuth &
De dienst Dermatologie

Doel van de stage:


Het doel van de stage Dermatologie is dat je een zo goed mogelijk dermatologische basis
vormt en dit kan toepassen in je verdere carrière. Hierbij wordt verwacht goed primaire en
secundaire efflorescenties te herkennen en huidletsels te beschrijven volgens het PROVOKE
systeem. Meer uitleg vind je in bijlage (zie powerpoint Introductie stage dermatologie).
Daarboven wordt het herkennen en de behandelingsprincipes van de meest frequente
huidaandoeningen op foto’s verwacht (zie appendix).



Basiskennis voor patientenveiligheidmaatregelen (zie powerpoint patientenveiligheid)

Contactpersonen:





Stageverantwoordelijke: Dr. Grosber (Vervanger: dr. Morlion & prof. Gutermuth):
Organisatie, bespreking op einde van de stage, …
Supevisor: elke halve dag worden de studenten ingedeeld om samen te werken met een arts,
die dan ook de supervisor is. Dit wordt door het aanwezigheidsformulier gedocumenteerd.
Tessy Bauwens: login, verlof/ziekte, aanwezigheid, evaluatieformulier, … (vervanger Carine
Vleminckx)
Carine Vekeman: profielbeheer

Bij onverwachte afwezigheid of ziekte moeten de studenten vóór aanvang van de werkdag een email sturen naar jan.gutermuth@uzbrussel.be; martine.grosber@uzbrussel.be;
samira.baharlou@uzbrussel.be; tessy.bauwens@uzbrussel.be.
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Praktische regeling



Ochtendseminarie:
o Elke ochtend is er ochtendzitting waarbij verschillende topics aan bod komen.
Seminarielokaal Dermatologie (-1 Polykliniek – Deur recht t.o.v. Medische genetica)
om 8u30.
o Op donderdagochtend word je verwacht op Anatomo-Pathologie om 8u30 voor een
Dermatopathologische zitting met prof. Goossens.
o Volg steeds de lijst met de topics die uithangt in het Seminarielokaal op -1



Meevolgen
De consultaties starten van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u.
Jullie kunnen elke arts volgen zowel tijdens de consultaties, dermatochirurgie,
kinderdermatologie of de hospitalisatiedienst. Wij verwachten een actieve deelname van
elke student (kennismaking en binnenroepen patient, klinisch onderzoek, voorbereiden
nota’s etc.). Hierdoor leren jullie als arts in de praktijk de werken en oefenen jullie
communicatievaardigheden. Er wordt aangeraden om voldoende tussen supervisoren en
subactiviteiten af te wisselen (consultatie, systeemziekten, kinderdermatologie,
dermatochirurgie, etc..)
Het is de bedoeling dat er steeds een student meevolgt op de hospitalisatiedienst A 410 en
dit gedurende een ganse week. Er kan onderling tussen de studenten afgesproken worden,
wie dit wanneer doet.

De studenten kunnen zelf nota's crëeren (consultaties en
hospitalisatiedagnota's), echter deze moeten gevalideerd worden door
de superviserende arts


Vestiaire
Je kan je jas en tas wegplaatsen in de vestiairekast in het Seminarielokaal Dermatologie op 1. De sleutel (een rode Kiplingsleutelhanger) kan je vinden in het koffielokaal op de dienst.
Gelieve de sleutel steeds terug te hangen.



Verlof?
Indien je verlof wenst te nemen, kan je je verlofaanvraag indien bij Tessy Bauwens. Het
wordt verwacht dat de studenten hun verlof onderling afstemmen, zodat niet alle studenten
tegelijk verlof nemen. Verlof moet goedgekeurd worden door het diensthoofd of vervanger.



Einde stage & bespreking verworven kennis
o De verworven kennis word aan de hand van een kleine bespreking op het einde van
de stage samen met het kliniekhoofd of diensthoofd getest (zie appendix)
o De datum van de bespreking zal gedurende de stage doorgegeven door de
stageverantwoordelijke (dr. Grosber of prof. Gutermuth)
o Aan de secretaresse Tessy Bauwens kan je ook het evaluatieformulier en
aanwezigheidsformulier afgeven. Zij stuurt het ingevulde formulier onmiddellijk
door naar het studentensecretariaat.
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Appendix:
Leerdoelen stage dermatologie

Efflorescenties
PROVOKE – systeem
P - plaats - waar op het lichaam
R - rangschikking - verdeling van de huidletsels
O - omvang - aantal en grootte van de individuele letsels
V - vorm van het huidletsel
O - omtrek (begrenzing)
K - kleur
E – efflorescentie

1. Herkennen van onderstaande diagnoses
Tumoren
Actinische keratose
Basaalcelcarcinoom
Spinocellulair carcinoom
Melanoom
Seborrhoische keratose
Cherry angioom
Fibroma pendulans

Infecties
Herpes simplex en zona
Verruca vulgaris
Mollusca contagiosa
Erysipelas/ Cellulitis
Furunkel/Karbunkel/Abces
Intertrigo
Schimmelinfectie

Systeemziekten
Lupus
Sclerodermie

Inflammatoire Huidaandoeningen
Psoriasis
Atopisch eczeem
Urticaria & Angio-oedeem
Lichen ruber
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