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Voldoening door het genezen van mensen of De bevrijdende kracht van het helen 

Of  

Het menselijke mysterie ontrafeld 

 

Inleiding 

 

De hedendaagse maatschappij staat kritisch tegenover zijn artsen. Er wordt logischerwijze 

veel van hen verwacht. In de eerste plaats dat ze de juiste diagnose stellen en de gepaste 

behandeling starten. Maar dat is verre van alles. De patiënten worden steeds mondiger en 

eisen een onberispelijke aanpak en strenge verantwoordelijkheidszin. De artsen hebben 

naast hun analytische kwaliteiten nood aan een degelijk psychologisch inzicht en goede 

sociale en communicatieve vaardigheden. Want zij zijn de eerste vertrouwenspersoon bij 

problemen die snel het medische overstijgen. Als beloning voor goed geleverd werk krijg je, 

naast de financiële vergoeding, tevreden en gezonde patiënten. Je beheerst de kracht van het 

helen van allerlei ziektes en kwaaltjes. De dankbaarheid van je cliënteel maakt je dag 

geslaagd !      
 

Basisarts 

 

De KU Leuven zorgt ervoor dat de geneeskundeopleiding op vakkundige wijze voldoet aan de 

noden van nu. Zo wordt er naast de vereiste klinische kennis en kunde aandacht geschonken 

aan mens, milieu en maatschappij. Je leert een kritische houding aan te nemen, zowel 

tegenover de medische literatuur als tegenover je eigen handelingen. En dit allemaal in zeven 

intensieve studiejaren, waarin theoretisch onderricht, klinisch onderwijs, wetenschappelijke 

vorming en stages elkaar aanvullen. De Leuvense universiteit hervormde de opleiding tot arts 

geleidelijk maar volledig. Hierdoor komt de nadruk meer op de praktijk te liggen en wordt 

de leerstof voor basisarts gereduceerd. Centraal in de opleiding staan de volgende vijf 

richtlijnen:  

1. de doorgedreven theoretische en thematische opleiding in de geneeskundige 

wetenschappen met praktische uitwerking via laboratoria en practica, klinische 

colleges en probleemoplossingsgerichte klinieken 

2. de ontwikkeling van manuele en communicatieve vaardigheden 

3. aandacht voor de relatie mens, milieu en maatschappij 

4. de grondige wetenschappelijke vorming 

5. ruimte voor eigen keuzes in het onderwijspakket            
 

In het voetspoor van de medicijnman 
 

Om aan de opleiding geneeskunde te beginnen moet je een toelatingsexamen afleggen. 

Waarschijnlijk schrik je hier wat voor terug. Maar net als een bezoekje aan je huisarts valt het 

allemaal best wel mee. De tijd dat je Latijn moest kunnen of een diploma van de oude 

humaniora op zak moest hebben, ligt ver achter ons. Wat is wel cruciaal? In de eerste plaats 

een positief–wetenschappelijke instelling. Hierbij helpen goede cijfers op vakken als 

wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie.  Een goed geheugen is ook van 

fundamenteel belang. Je zult grote hoeveelheden kennis moeten assimileren. Een sterke zin  

voor synthese en discipline komt hierbij zeker van pas.  

  



 

Verder zijn contactvaardigheid en een aangescherpte observatiezin, naast kennis, de basis 

van elke diagnose. Als arts stel je jezelf ten dienste van anderen. Dat betekent dat je vaak 

lange en onregelmatige werkdagen zal hebben. Zorg er dus voor dat je fysiek en mentaal sterk 

bent. Ook discretie en plichtsbewustzijn zijn belangrijke eigenschappen. De geneeskunde en 

het biomedisch onderzoek gaan met rasse schreden vooruit. Je moet je dan ook permanent 

bijscholen om van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte te zijn. Motivatie en 

organisatietalent, maar ook een zeker ethisch normenbesef zijn hierbij onontbeerlijk.  
 

7 jaren van geluk 
 

De opleiding Geneeskunde aan de KU Leuven is zeer ruim en diepgaand. Je wordt 

gedurende zeven jaren, waaronder een heel stagejaar, klaargestoomd om het medische 

beroep in te stappen. In de eerste drie bachelorjaren krijgen de opleidingscomponenten een 

aanzet, terwijl ze in de loop van de volgende vier masterjaren progressief uitgebouwd 

worden. De Bacheloropleiding kan je ook aan de KULAK (Campus Kortijk) studeren.  

Na zeven jaar ben je basisarts. Daarna kan je kiezen voor een opleiding tot huisarts, voor een 

klinische specialisatie, voor wetenschappelijk onderzoek of voor een verdere opleiding in één 

van de vormen van sociaal georiënteerde geneeskunde. 
 

In Leuven steunt de opleiding op twee toonaangevende peilers : de onderzoekslaboratoria 

van de faculteit en de aanwezigheid van het Leuvens Universitair Ziekenhuis, waar je als 

student ook in aanraking komt met minder voor de hand liggende ziektes en aandoeningen.  

Je geniet als student van de KUL van het voorrecht om colleges bij te wonen van  

professoren–onderzoekers met nationale en internationale faam. Daarnaast krijg je de kans om 

in de laboratoria aan de slag te gaan als studentonderzoeker en geleidelijk te proeven van  

het wetenschappelijk onderzoek.      

 

Het toelatingsexamen  
 

De Vlaamse regering organiseert het toelatingsexamen voor de opleiding Geneeskunde. Alle 

informatie over dit examen, met inbegrip van het inschrijvingsformulier, vind je in de 

brochure ‘Toelatingsexamen arts-tandarts’, uitgegeven door het departement Onderwijs – 

cel publicaties,  Koning Albert II-laan 15, B-1210 Brussel, tel. 02/553 66 53. Je kan deze 

brochure ook per e-mail aanvragen via onderwijs@ond.vlaanderen.be of op de faculteit 

Geneeskunde op de dienst Studieadvies. Actuele informatie over het toelatingsexamen vind je 

op de volgende site: www.ond.vlaanderen.be/arts-tandarts/.    
 

De Eed van Hippocrates 
 

Als je kiest voor geneeskunde wanneer je binnenkort een aula binnenstapt, weet je op 

voorhand dat je zeven erg zware jaren tegemoet gaat. Je gaat als het ware op een lange 

fascinerende ontdekkingsreis door de wondere medische wereld. Na die periode ben je een 

wetenschapper, die zelfstandig studeert, onderzoekt, en later als arts, zijn vakgebied blijft 

volgen. Begeleide zelfstudie heet dat, waarin de KU Leuven gespecialiseerd is. Je stippelt 

zelf je reisroute uit, maar kunt altijd op hulp rekenen. Je weet dat op het einde van de rit je de 

verworven kennis zal gebruiken om mensen te helpen. Door jouw altruïsme en 

vakkundigheid  zullen vele patiënten beter worden. Je verdient natuurlijk ook goed je 

boterham. Nadat je de eed van Hippocrates hebt afgelegd, begint voor jou het grote avontuur. 

Of je nu kiest voor specialisatie, onderzoek of  een verdere opleiding in één van de vormen 

van maatschappelijke gezondheidszorg, je weet dat je medemens er beter van zal worden. 

En daar doe je het voor ! 
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