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wat is klinische biologie? 

 de klinische biologie is een discipline in de patiëntenzorg die afwijkingen 

in het bloed of andere lichaamsvochten aantoont aan de hand van 

laboratoriumtests. Op basis van de afwijkingen zal de klinisch bioloog de 

behandelende arts bijstaan om een medische diagnose te stellen en de 

verdere behandeling te bepalen. 

 

 klinische biologie omvat 3 disciplines: 

 - klinische chemie 

 - hematologie 

 - microbiologie 

     

 behoren niet tot de klinische biologie: 

 - onderzoek van weefsel gebeurt door de anatomo-patholoog 

 - analysen in het domein van de medische genetica  

 

 kan uitgeoefend worden door artsen-klinisch biologen of door apothekers-

biologen. 

 

 In Nederland valt deze specialiteit uiteen in de klinische chemie en de 

medische microbiologie 
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deeldisciplines 

 elke discipline is nogmaals opgesplitst in deeldisciplines of sectoren 

 

 

 klinische chemie algemene chemie      24/24  7/7 

   hormonologie incl RIA-labo 

   toxicologie 

   metabole aandoeningen 

   auto-immuun aandoeningen  incl allergie 

 

 

 hematologie  celtellingen & morfologie 

   hemostase 

   cellulaire immunologie flowcytometrie 

   moleculaire hematologie 

   HLA labo   human leucocyte antigen 

 

 

 microbiologie  bacteriologie 

   virologie 

   parasitologie 

   infectieuze serologie 

   moleculaire microbiologie 
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de opleiding 

 de opleiding duurt 5 jaar: 

 - "truncus communis" van 2 jaar waarbij de 3 deelgebieden aan bod komen 

     = de basisopleiding 

 - 3 specialisatiejaren in één of meerdere disciplines volgens de interesse van 

   de betrokkene en de beschikbarheid van stageplaatsen 

 

 

 kandidaten met een doctoraat kunnen een afwijking aanvragen: 

 - waarbij het doctoraat telt voor 1 jaar specialisatie 

 - waardoor de opleiding terug gebracht wordt naar een totaal van 4 jaar 

 

 

 Selectie voor de kandidaat-apothekers en kandidaat-artsen loopt gelijk en gebaseerd op: 

 - studieprestaties 

 - eventuele artikels 

 - motivatie 

 - interview 

 

 

 Goedkeuring stageplan en (de erkenning na de opleiding) gebeurt door aparte 

erkenningscommissies. 
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de opleiding 

 de basisopleiding omvat minstens 6 maanden klinische chemie, 

microbiologie en hematologie 

 

 de disciplines van de specialisatieopleiding worden vrij gekozen 

in overleg 

 

 de minimumduur van een discipline tijdens de specialisatieopleiding 

bedraagt 6 maanden 

 

 de opleiding dient zowel in een universitair als in een niet-universitair 

ziekenhuis te kunnen gebeuren 

 

 minimum 1 jaar van de opleiding dient te gebeuren in een universitair 

ziekenhuis 

 

 minimum 1 jaar van de opleiding dient te gebeuren in een niet-universitair 

ziekenhuis 
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de opleiding - objectieven 

1. gespecialiseerde theoretische kennis van de pathologie van de ziekten die het 

onderwerp vormen van de gekozen opleidingsdiscipline 

 

2. interpretatieve vaardigheden – medische validatie 

 

3. technische kennis aangaande de testprocedures 

 

4. het kritisch denken, het kritisch evalueren van de literatuur en de deelname aan 

wetenschappelijk onderzoek 

 

5. continue bijscholing 

 

6. datamanagement vaardigheden 

 

7. vaardigheden aangaande het management van een laboratorium 

 

8. kennis over de wetgeving aangaande de klinische biologie 

 

9. onderwijservaring, in het bijzonder m.b.t. de medisch laboratoriumtechnologen 
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Master of Science in de Klinische Biologie - 

UGent 

cursus  SP 

Aanvullingen in de medische chemie 8 

Aanvullingen in de toxicologische chemie 3 

Aanvullingen in de fysiologie en de fysiopathologie vd 

mens 

6 

Statistiek en kwaliteitscontrole 4 

Technieken staalafname en pre-analytische fase 4 

Microbiologie en infectieuze serologie 3 

Hematologie 3 

Hemostase 3 

Virologie 4 

Stage 1
ste

 jaar 35 

Stage  2
de

 jaar 23 

Masterproef 24 

Totaal SP 120 
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Invulling van het beroep - inhoudelijk 

performant state-of-art labo innovatie en onderzoek 

expertise opbouwen 

onderhouden van contacten opleiding 
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Invulling van het beroep - management 

personeelsbeleid 

communicatie 

data uitwisseling financieel beleid 
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Vragen? 
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