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Evaluatie SMPE/e-cursussen [t/m juni 2017] 
 
SMPE/e streeft naar een aanbod van kwalitatief hoogwaardige post-master cursussen voor klinisch fysici in 
opleiding, QME-trainees (en trainees van andere healthcare-gerelateerde ontwerpersopleidingen) en 
andere academisch opgeleide technologie professionals die in de zorg werken.  Dit vereist een 
professionele aanpak en een adequaat kwaliteitszorgsysteem m.b.t. deze cursussen.   
 
In dit verslag een overzicht van evaluatie-resultaten van de SMPE/e-cursussen t/m juni 2017. 
 
 
Ivonne Lammerts         27 oktober 2017 
SMPE/e coördinator 
I.M.M.Lammerts@tue.nl 
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Evaluatie SMPE/e-cursussen [t/m juni 2017] 
 

1.1 Introductie in de Klinische Informatica  
 

1.1.1 Inhoud 
Deze cursus verschaft de deelnemers de benodigde basiskennis en –vaardigheden om strategisch te 
kunnen meedenken op het gebied van de klinische informatica, m.b.t. informatie-voorziening, 
informatieprocessen en informatiebeleid in de zorg. 
 
Duur:   vier dagen + terugkom-middag (presentatie/discussie scripties). 
Afsluiting:   scriptie over casus uit eigen ziekenhuis.  
ECTS:  3 
Deelnemers:  min. 10, max. 20. 
Coördinatoren:   dr. Michiel Sprenger en ir. Guido Zonneveld 
 

1.1.2 Getallen 

 
Evaluatie Klinische Informatica 2012 
8-9, 22-23 maart 2012 (4 dagen) 
16 deelnemers (10 extern, 6 intern), 12 respondenten:  gemiddelde beoordeling 7 (nieuwe cursus) 
 

• men is redelijk tevreden over deze cursus en vindt deze cursus zeker relevant voor de eigen 
beroepspraktijk 

• men waardeert het dat deze cursus speciaal is opgezet voor deze doelgroep, maar de inhoud mag 
nog meer worden afgestemd op de beroepspraktijk 

• de docenten worden verschillend beoordeeld, bovendien varieert de diepgang, is er af en toe 
overlap en de samenhang is niet altijd duidelijk 

• de afronding middels een casus uit het eigen ziekenhuis ervaart men als positief 
 
 
Evaluatie Klinische Informatica 2013 
17, 25, 31 januari, 1 februari 2013 (4 dagen) + extra terugkom-middag 
11 deelnemers (6 klifio, 1 QME i.o., 1 HSD i.o., 2 overig), 6 respondenten:  gemiddelde beoordeling 7,3 
 

• de deelnemers zijn (erg) tevreden over deze cursus; het geeft een goed overzicht van relevante 
onderwerpen; onderlinge samenhang lijkt al stukken beter dan vorig jaar (doch kan nog wat beter) 

• anders dan vorig jaar wordt de tijd-kwaliteit verhouding van deze cursus nu unaniem als efficient 
beoordeeld; 83% van de respondenten zou deze cursus aan anderen aanbevelen 

• de docenten zijn beoordeeld met een gemidd. cijfer 7,6 (in 2012:  7), de organizatie krijgt een 8 
• op verzoek van de deelnemers zelf zijn de scripties tijdens een aparte “terugkom-middag” 

gepresenteerd en bediscussierd; dit is positief gewaardeerd (en zal worden doorgezet in 2014) 
 
 
Evaluatie Klinische Informatica 2014 
14,	  17,	  31 januari, 14 februari 2014 (4 dagen) + extra terugkom-middag 
14 deelnemers (9 klifio, 4 QME i.o., 1 informatie analyst), 9 respondenten:  gemiddelde beoordeling 7,2 
 

• goed overzicht, maar men had graag tussen alle theorie ook wat praktische handvaten gehad 
(en sprekers uit de klinische praktijk)! 

• misschien is het tevens mogelijk om een ‘ideaal’ uitgevoerd ICT project te bespreken (of een 
ziekenhuis met goede ICT organisatie).  

• de docenten krijgen een gemidd. cijfer 7,7;  de organisatie krijgt een gemiddelde van 7,9. 
• de balans tussen de cursus en de tijdsbelasting voor de scriptie was ook goed 
• alle respondenten zouden deze cursus aanbevelen bij anderen 
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Evaluatie Klinische Informatica 2015 
23-‐24,	  30-‐31	  maart,	  19	  mei	  2015	  (4,5 dagen) 
12 deelnemers (3 klifio, 6 QME i.o., 1 klinisch fysicus, 1 radioloog, 1 informatieadviseur),  
                                                                                               9 respondenten:  gemiddelde beoordeling 7,8 
 

• goed overzicht, over het algemeen prima interactie; beoordeling docenten 8 en organizatie 8 
• sommige onderwerpen redelijk abstract/algemeen besproken, meer voorbeelden zouden fijn zijn 
• mag nog iets meer de diepte in en technischer (toegespitst op ‘t werk van klinisch fysici & QME) 
• minder aandacht besteden aan Snowmed CT en meer aan DICOM standaarden 

 
 
Evaluatie Klinische Informatica 2016 
23+24 feb., 21+22 maart, 27 mei 2016	  (4,5 dagen)	  
14 deelnemers (5 klifio, 6 QME i.o., 3 divers), 8 respondenten:  gemiddelde beoordeling 7,5 
 

• alle 8 respondenten zijn tevreden over de cursus en zouden deze bij anderen aanbevelen 
• goed overzicht, juiste balans in onderwerpen; tijd/kwaliteit van de cursus niet altijd even efficiënt 
• casus/scriptie heeft volgens deelnemers goede toegevoegde waarde, maar terugkom-middag 

voegt weinig toe (en kost relatief veel tijd)  
 
 
Evaluatie Klinische Informatica 2017 
23, 24 maart, 12,13 april, 8 september 2017 	  (4,5 dagen)	  
19 deelnemers (10 klifio, 5 QME i.o., 4 divers), 11 respondenten:  gemiddelde beoordeling 7 
 

• cursus vrij theoretisch, verzoek om benadering vanuit de praktijk 
• prettig de afwisseling in sprekers, doch zo hier en daar nog wel wat overlap 
• volgorde in de onderwerpen niet altijd even logisch 
• behoefte aan duidelijk overzicht (rode draad door hele cursus heen) 
• de eindopdracht (scriptie over eigen casus) positief en nuttig 

 
 

1.1.3 Analyse en verbeteringen 
Met de inhoudelijke coördinatoren van deze cursus zal een “master programma” worden samengesteld 
met de meest optimale opzet van de cursus (meest logische volgorde van onderwerpen en gewenste gast-
docenten), alsmede een draaiboek met harde deadlines opdat tijdig afspraken kunnen worden gemaakt 
met beoogde docenten. Overige opmerkingen van de deelnemers in de eind-enquête zullen worden 
opgepakt door de inhoudelijke coördinatoren van deze cursus;  zij zullen tevens de opmerkingen van de 
deelnemers in dag-enquêtes over de afzonderlijke bijdrages van docenten mondeling met hen afkaarten. 
 
 

1.2 Management en Organisatie in de Gezondheidszorg 
 

1.2.1 Inhoud 
Voor een succesvolle carrière als klinisch fysicus of andere technologie professional in de zorg is het 
essentieel om te leren participeren in het management van een afdeling en de organisatie van een 
ziekenhuis in het algemeen. Belangrijke aspecten daarbij zijn o.a. financieel management, intern 
management, veranderend zorglandschap, besturing, en wetgeving en richtlijnen. 
 
Duur:  drie dagen:  1. Financieel Management 2. Intern en Extern Management 3. Gezondheidsrecht 
Afsluiting:  scriptie over casus uit eigen ziekenhuis.   
ECTS:  3 
Deelnemers: min. 10, max. 20 (incl. deelnemers aan de afzonderlijke dagen: max. 30). 
Coördinator:   dr.ir. Maurice Janssen. 
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1.2.2 Getallen 

 
Management & Organisatie in de Gezondheidszorg 2008 
22, 29 mei, 8, 9 april 2008 (4 dagen) 
27 deelnemers aan alle4 dagen 
 
 
Evaluatie Management & Organisatie in de Gezondheidszorg 2009 
11-13 nov. 2009 (3 dagen) 
16 deelnemers aan alle3 dagen, 8 respondenten: gemiddelde beoordeling 7,2  
26 deelnemers aan afzonderlijke cursusdagen 11 klifio, 3QME, 1 klin.fys., 1 PhD, 10 AIOS)  
 
 
Evaluatie Management & Organisatie in de Gezondheidszorg 2010 
9-11 nov. 2010 (3 dagen) 
9 deelnemers aan alle3 dagen (6 klifio, 3 QME), totaal 8 respondenten: gemiddelde beoordeling 7,9  

1. Intern & Extern Management:  24 deelnemers (7 klifio, 3 QME, 8 QMI, 4 AIOS, 2 arts)  
2. Financieel Management: 24 deelnemers (7 klifio, 3 QME, 13 AIOS, 1 arts) 
3. Gezondheidsrecht: 29 deelnemers (7 klifio, 3 QME, 19 AIOS) 

 
• de deelnemers vonden de cursus heel leerzaam en relevant voor de dagelijkse praktijk 
• de cursus is van een goed gebalanceerd niveau en voldoet ruimschoots aan de verwachtingen 
• de cursusdagen zijn ook apart geëvalueerd, met positieve uitkomsten; verbeterpunten zijn 

doorgesproken met de docenten   
• de tijd-kwaliteit verhouding van deze cursus is goed tot zeer goed (voortaan wellicht wat meer 

korte pauzes). 
 
 
Evaluatie Management & Organisatie in de Gezondheidszorg 2011 
9-11 nov. 2011 (3 dagen) 
10 deelnemers aan alle3 dagen, totaal 9 respondenten:  gemiddelde beoordeling 7,9  

1. Intern & Extern Management:  47 deelnemers (22 klifio, 24 AIOS, 1 ziekenhuisapotheker)  
2. Financieel Management: 17 deelnemers (9 klifio, 8 AIOS)  
3. Gezondheidsrecht: 21 deelnemers (8 klifio, 11 QMI, 2 overig) 

 
• de deelnemers vonden de cursus leerzaam (“boeiende lezingen!”), misschien iets aan de (te) 

gemakkelijke kant  
• de inhoud mag wat de SMPE/e-deelnemers betreft meer worden toegespitst op de praktijk van de 

klinisch fysicus cq. klinisch informaticus. 
• deelname aan deze cursus van cursisten met een verschillende achtergrond heeft volgens deze 

respondenten overigens wel toegevoegde waarde 
• de cursuskwaliteit is goed; de docenten worden beoordeeld met een gemiddelde van 8 

 
Evaluatie Management & Organisatie in de Gezondheidszorg 2012 
13-15 juni 2012 (3 dagen) 
13 deelnemers aan alle3 dagen (5 extern, 8 intern), 8 respondenten: gemiddelde beoordeling 8  

1. Intern & Extern Management:  28 deelnemers (10 klifio, 2 QME, 12 AIOS, 4 overig)  
2. Financieel Management: 20 deelnemers (10 klifio, 2 QME, 7 AIOS, 1 overig) 
3. Gezondheidsrecht: 25 deelnemers (10 klifio, 2 QME, 12 AIOS, 1 arts) 

 
• de deelnemers vonden de cursus leerzaam, de inhoud was op het juiste niveau  
• afwisseling tussen theorie/praktijk is goed, wel lange dagen (dag 2 kan compacter) 
• deelname ook van artsen in opleiding tot specialist heeft toegevoegde waarde 
• tijd-kwaliteit verhouding is goed en de cursus voldoet bij alle deelnemers aan de verwachtingen 
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Evaluatie Management & Organisatie in de Gezondheidszorg 2013 
29-‐30-‐31	  mei	  2013 (3 dagen) 
7 deelnemers aan alle3 dagen (5 klifio, 2 QME i.o.), 3 respondenten: gemiddelde beoordeling 8,3 

1. Intern & Extern Management:  31 deelnemers (5 klifio, 2 QME, 9 QMI, 15 AIOS)  
2. Financieel Management: 19 deelnemers (6 klifio, 2 QME, 9 QMI, 2 AIOS) 
3. Gezondheidsrecht: 14 deelnemers (5 klifio, 2 QME, 4 QMI, 1 AIOS, 1 arts, 1 jurist) 

 
• vanwege de goede sprekers en het gevarieerde aanbod is het volgens de meeste deelnemers 

goed te doen, ondanks de lange dagen  
• wel verzoek aan de docenten om zich aan de pauzes te houden en, als het kan, voor nog meer 

interactie en casussen te zorgen, t.b.v. een optimale mix tussen theorie en praktijk 
• het cursusmateriaal voldoet (“sommige presentaties verouderd/niet up to date”?), maar de 

deelnemers zouden vooraf graag meer basis/achtergrond-informatie ontvangen (incl. leesvoer voor 
casussen i.v.m. beperkte tijd) 

• deelnemers aan de meerdaagse cursus zouden het op prijs stellen als de docenten op de hoogte 
zijn van hun achtergrond (technologen die werkzaam zijn in de zorg) en zich niet vnl. op de clinici 
in de zaal richten 

 
 
Evaluatie Management & Organisatie in de Gezondheidszorg 2014 
18-‐19-‐20	  juni	  2014 (3 dagen) 
6 deelnemers aan alle3 dagen (3 klifio, 3 QME i.o.),  5 respondenten: gemiddelde beoordeling 7,6   

1. Intern & Extern Management:  33 deelnemers (3 klifio, 3 QME, 10 QMI, 16 AIOS, 2 artsen)  
2. Financieel Management: 23 deelnemers (3 klifio, 3 QME, 11 QMI, 6 artsen) 
3. Gezondheidsrecht: 23 deelnemers (3 klifio, 3 QME, 6 QMI, 8 artsen, 3 managers uit de zorg) 

 
• in het algemeen allemaal zeer interessante presentaties, doch te veel toegespitst op artsen: de 

focus breder leggen, dus ook op impact/praktijksituaties technologen in de zorg! 
• de diversheid van de groep deelnemers maken dat er actuele en zeer verschillende discussies 

gevoerd kunnen worden 
• de diversheid in achtergrond van de sprekers, die allemaal betrokken zijn in het werkveld, zorgt 

voor actuele ondewerpen en betrokkenheid 
 
 
Evaluatie Management & Organisatie in de Gezondheidszorg 2015 
16-‐17-‐18	  juni	  2015 (3 dagen) 
6 deelnemers aan alle3 dagen (3 klifio, 3 QME i.o.),  4 respondenten: gemiddelde beoordeling 7,7   

1. Intern & Extern Management:  30 deelnemers (7 klifio, 6 QME, 9 QMI, 5 AIOS, 3 artsen)  
2. Financieel Management: 30 deelnemers (8 klifio, 6 QME, 9 QMI, 5 AIOS, 2 artsen) 
3. Gezondheidsrecht: 16 deelnemers (6 klifio, 6 QME, 4 artsen) 

 
• goede cursus;  afwisselende onderwerpen van sprekers uit verschillende hoeken van het werkveld 
• pittige 3 dagen;  dag 2 en 3 wel erg lang, daardoor helaas te weinig tijd om op casussen in te gaan 
• vnl. op artsen gericht:  er zou wat meer aandacht besteed moeten worden aan specifieke 

toepassing van onderwerpen op het werkveld van technologen in de zorg / medische technologie 
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Evaluatie Management & Organisatie in de Gezondheidszorg 2016 
6-‐7-‐8	  juni	  2016 (3 dagen) 
19 deelnemers aan alle3 dagen (3 klifio, 5 QME i.o., 10 QMI i.o., 1 klinische postdoc),  13 respondenten: 
gemiddelde beoordeling 7,7   

1. Financieel Management: 26 deelnemers (4 klifio, 5 QME i.o., 10 QMI i.o., 4 AIOS, 1 arts, 1 
klinische postdoc. medisch fysicus) 

2. Intern & Extern Management:  30 deelnemers (4 klifio, 5 QME, 11 QMI, 7 AIOS, 1 klinische 
postdoc, 1 medisch fysicus)  

3. Gezondheidsrecht: 30 deelnemers (3 klifio, 5 QME i.o., 20 QMI i.o., 1 klinische postdoc, 1 arts) 
 

• veel variatie in achtergrond sprekers;  sprekers staan open voor interactie 
• De inhoud van de cursus vinden de deelnemers interessant maar niet helemaal kloppend bij de 

verwachting van de cursus. 
• meer focus op hoofd-doelgroep technologen in de zorg i.p.v. artsen (in opleiding) 
• lange cursusdagen met veel theorie: liever minder breedte en meer diepgang, bovendien meer 

afwisseling met praktijk (voorbeelden en casussen) gewenst 
 
Evaluatie Management & Organisatie in de Gezondheidszorg 2017 
staat	  ingepland	  voor	  13-‐14-‐15	  november	  2017 
 
 

1.2.3 Analyse en verbeteringen 
Niet iedereen is even tevreden over deze 3-daagse cursus.  in 2016 hebben er relatief veel Klinisch 
Informatici i.o. deelgenomen, aangezien de gehele 3-daagse cursus nu een verplicht onderdeel is van het 
KI-curriculum. De docenten verzorgen deze 3-daagse cursus voor de hoofd-doelgroep ‘technologen in de 
zorg’ en de afzonderlijke cursusdagen ook nog eens apart voor de hoofd-doelgroep ‘artsen (in opleiding)’.  
De colleges van de 3-daagse cursus moeten wat beter op de hoofd-doelgroep ‘technologen in de zorg’ 
worden afgestemd, dit zal nog duidelijker naar de betreffende gastdocenten worden door 
gecommuniceerd. 
 
 

1.3 Medische Ethiek 
 

1.3.1 Inhoud 
Ook klinisch fysici e.a. dienen te handelen naar ethische standaarden. In deze cursus worden actuele 
debatten in de medische ethiek bediscussieerd om een reflectieve attitude te creëren bij de deelnemers 
richting ethische dilemma’s in de dagelijkse praktijk. 
 
Duur:  drie dagen. 
Afsluiting:  scriptie over casus uit eigen ziekenhuis.  
ECTS: 3 
Deelnemers: min. 10, max. 20. 
Coördinator:   dr.ir. Maurice Janssen. 
 

1.3.2 Getallen 

 
Evaluatie Medische Ethiek 2008 
20, 25 november, 4, 11, 18 december (5 middagen) 
16 deelnemers (11 klifio, 5 QME), 16 respondenten: gemiddelde beoordeling 7,3 
 
 
Evaluatie Medische Ethiek 2010 
6-10 dec. 2010 (3 dagen + 2 dagen congres) 
11 deelnemers (10 klifio, 1 QME), 11 respondenten: gemiddelde beoordeling 7,4 
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• de cursus is positief ontvangen, op het congres na (vnl. door slechte organisatie in Rotterdam, 

voortaan geen congres) 
• de deelnemers vonden de cursus heel leerzaam en relevant voor de dagelijkse praktijk 
• de cursus is van een goed gebalanceerd niveau     
• de deelnemers bevelen deze cursus aan bij anderen (op 2 na, waarschijnlijk i.v.m. negatieve 

respons op deelname aan congres) 
 
 
Evaluatie Medische Ethiek 2012 
14-15-16 november 2012 (3 dagen) 
14 deelnemers (8 klifio, 2 QME, 4 HSD), 5 respondenten: gemiddelde beoordeling 7,6 
 

• men is tevreden over de cursus en alle respondenten zouden deze cursus aan anderen aanraden 
• docenten vragen de theorie nog meer te koppelen aan de praktijk, mn. m.b.t. medische 

technologie  
• nog meer rekening houden met de verschillende doelgroepen (uit ziekenhuis / medische industrie) 
• literatuur van te voren naar de deelnemers sturen en handouts ook in geprinte vorm vertrekken 
• enthousiaste docenten en open discussies. 

 
Evaluatie Medische Ethiek 2013 
11-12-13 november 2013 (3 dagen) 
11 deelnemers (2 klifio, 3 QME, 6 HSD), 11 respondenten: gemiddelde beoordeling 8,1 
 

• mooie afwisseling tussen theorie, casussen uit de praktijk en opdrachten. 
• docenten heel goed beoordeeld (gemiddeld 8 of hoger), organizatie 8,1 
• vanuit de ziekenhuizen: behoefte aan “hoe schrijf je een METC-aanvraag” 
• vanuit de medische industrie:  behoefte aan “ethiek voor ontwerpers van medische 

apparatuur/software 
 
Evaluatie Medische Ethiek 2015 
12-13-14 januari 2015 (3 dagen) 
13 deelnemers (1 klifio, 7 QME, 5 HSD), 13 respondenten: gemiddelde beoordeling 7,8 
 

• men is behoorlijk tevreden over deze cursus; theorie goed afgewisseld met praktijkvoorbeelden 
• wel verzoek om meer focus te leggen op medische technologie en “engineering ethics”! 
• goede tijd-kwaliteit verhouding (“efficient”); literatuur wel voor de cursus naar de deelnemers sturen 
• docenten worden beoordeeld met gemidd. cijfers tussen 6,9 (min) en 9,1 (max), organizatie 8,1  
• alle deelnemers zouden deze cursus aan een ander aanraden 
• wel aandacht voor mogelijke overlap met BROK-cursus (nu verplicht voor QME-trainees/klifio’s)! 

 
Evaluatie Medische Ethiek 2016 
18-19-20 april 2016 (3 dagen) 
10 deelnemers (1 klifio, 5 QME, 4 HSD), 10 respondenten: gemiddelde beoordeling 8,3 
 

• ondanks dat de inhoud niet voor iedereen (m.n. HSD) direct van toepassing lijkt voor het huidige 
werk/project, is men tevreden over de cursus en zou men deze cursus wel aanbevelen bij anderen; 

• de cursus is volgens de deelnemers leerzaam en er is een goede afwisseling tussen breedte en 
diepgang, en worden onderwerpen benaderd vanuit diverse invalshoeken, veel discussies. 

• ietwat betere afstemming tussen docenten onderling is wel gewenst (dag 2) 
 
Evaluatie Medische Ethiek 2017 
staat ingepland voor 23-24-25 oktober 2017(met weer een andere hoofd-docent) 
 
 

1.3.3 Analyse en verbeteringen 
Ook in 2016 heeft er weer een wisseling van de wacht plaatsgevonden m.b.t. de hoofddocent.  De cursus 
scoort goed, en hopelijk blijft het de komende jaren – met deze bezetting – op dit peil (of nog beter). 
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De theorie kan wellicht nog wat meer worden toegelicht aan de hand van voorbeelden en casussen m.b.t. 
medische technologie in ziekenhuizen (voor klifio’s en QME i.o.) en in de medische industrie (HSD i.o.). 
 
 

1.4 Stralingsbescherming en Dosimetrie: Opleiding tot coördinerend deskundige 
(voorheen deskundigheidsniveau 3) 

 

1.4.1 Inhoud 
SMPE/e is door de betrokken ministeries erkend als instelling voor opleiding op het gebied van 
stralingsbescherming. De opleiding tot Coördinerend Deskundige (voorheen stralings-deskundigheid 
niveau 3) voldoet aan de wettelijke richtlijnen voor erkenning van opleidingen op het gebied van 
stralingsbescherming. De cursus Stralingsbescherming en Dosimetrie voldoet ook aan de desbetreffende 
opleidingseisen van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica, voor registratie als Klinisch Fysicus. 
 
Duur:  18 dagen (+ 1 examendag); de cursus vergt tevens een ruime inzet voor zelfstudie en 

tussentijdse tentamenopdrachten  
Afsluiting:  practicum (en verslag); scriptie over casus uit eigen ziekenhuis; instituutsgebonden examen 

(meerkeuze kennistoets) en landelijk examen (open examenvragen) 
ECTS: 12 
Deelnemers: min. 8, max. 15. 
Coördinator:   ir. Gilles Moerdijk (stralingsdeskundige, SBD-TU/e) 
 

1.4.2 Getallen 

 
Evaluatie Stralingsbescherming en Dosimetrie 2011 
6-8, 19-21april, 11-13, 25-27 mei, 8-10 juni 2011 + 2 labdagen (17 dagen) 
12 deelnemers (12 klifio), 10 respondenten: gemiddelde beoordeling 8,6  
Resultaat: 12 geslaagd 
 

• de deelnemers zijn erg tevreden over de cursus, voldoende diepgang en erg leerzaam 
• eerste gedeelte van de cursus vrij compact over fysica, met veel sommen (wordt meegenomen in 

verbetering cursus) 
• tweede gedeelte van de cursus veel verschillende sprekers, daardoor ook overlap (wordt 

meegenomen in verbetering cursus) 
• de  casussen en de eindopdracht zijn essentieel om de praktijk in de vingers te krijgen    
• de practica (in labs) zijn leerzaam en sluiten goed aan op de theorie 

 
Evaluatie Stralingsbescherming en Dosimetrie 2012 
3-4, 17-18, 27-28 september, 11-12 oktober, 1-2, 8-9, 22-23 nov., 3-4, 13-14 december 2012 (18  dagen) 
12 deelnemers (11 klifio, 1 QME), 7 respondenten: gemiddelde beoordeling 7,9  
Resultaat: 12 geslaagd (2 na her-examen) 
 

• men is zeer tevreden over deze cursus en vindt deze cursus heel relevant 
• nadruk op klinische praktijk is erg prettig (doch let op voor doorschieten;  focus op leerdoelen) 
• cursus heel leerzaam, goed niveau, voldoende variatie, alle onderwerpen voldoende aan bod 

gekomen en goed afgewisseld, daardoor niet saai 
• de bijdrages van de docenten is beoordeeld met een 8 (en handouts zijn oke) 
• cursus afgerond met landelijk examen en met een scriptie (dit wordt als zeer leerzaam ervaren) 
• programma was helaas erg krap (in 4 maanden): er was weinig tijd voor het schrijven van scriptie 

parallel aan het leren voor het examen en het maken van oefensommen!   
 
Evaluatie Stralingsbescherming en Dosimetrie 2013 
7-‐8,	  21-‐22	  november,	  12-‐13	  december	  2013,	  9-‐10,	  23-‐24	  januari,	  6-‐7,	  20-‐21	  februari,	  7,	  13-‐14	  maart,	  14	  
april,	  12	  mei/examen	  2014	  	  (18	  dagen	  +	  1	  examendag)	  
11 deelnemers (8 klifio, 2 QME,1 Siemens), 7 respondenten: gemiddelde beoordeling 8,1  
Resultaat: 10 geslaagd (2 na her-examen) 
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• cursus volgens respondenten heel relevant voor hun werk en men heeft er veel van geleerd 
• het niveau van de cursus was goed, evenals de kwaliteit van het cursusmateriaal 
• de cursusindeling alsmede de indeling per cursusdag was adequaat 
• gemidd. cijfer voor docenten 8, colleges kunnen wel nog beter op mekaar worden afgestemd 
• men is tevreden over deze cursus en de organisatie v.d. cursus krijgt een gemidd. cijfer 7,7 
• alle 7 respondenten zouden deze cursus aan collega’s aanbevelen 
• meer multiple-choice vragen voor deelnemers om te oefenen 

 
Evaluatie Stralingsbescherming en Dosimetrie 2014-2015 
17-‐18,	  24-‐25	  november,	  15-‐16	  december	  2014,	  5-‐6,	  19-‐20	  januari,	  2-‐3,	  27	  februari,	  2-‐3,	  16-‐17	  maart,	  13	  
april,	  11	  mei/examen	  2015	  (18	  dagen	  +	  1	  examendag)	  
12 deelnemers (9 klifio, 4 overig), 11 respondenten: gemiddelde beoordeling 8,1  
Resultaat: 9 geslaagd, 1 her-examen, 3 gezakt 
 

• heel leerzame cursus, tijdsintensief, hoog tempo, best pittig, gemidd. cijfer voor de docenten:  8 
• goede balans tussen “harde fysica” en andere aspecten (wetgeving, risicoperceptie, e.d.) en 

tussen theorie en praktijk 
• veel opmerkingen over multiple choice examen:  “wat wordt er precies getest? Parate kennis of 

taalinterpretatie?” “vragen soms verwarrend/discutabel”  “soms niet in boek en wel in cursus 
vermeld” “graag ook meer oefenopgaven beschikbaar stellen” 

• meer/betere feedback over practicum(verslagen) 
 
Evaluatie Stralingsbescherming en Dosimetrie 2015-2016 
9+10, 23+24 november, 7+8 december 2015, 4+5, 18+19 januari, 1+2, 15+16 februari, 29 februari, 14+15 
maart, 25 april, 23 mei (examen) 2016 (18 dagen + 1 examendag) 
10 deelnemers (9 klifio, 1 arbo-en milieucoördinator), 8 respondenten: gemiddelde beoordeling 7,8  
Resultaat: 8 geslaagd, 2 her-examen 
 

• in begin van de cursus beter inspelen op diversiteit achtergrond en voorkennis deelnemers 
• niet iedereen is tevreden over de tijd/kwaliteit-verhouding, kan efficiënter qua opzet van de cursus 
• meer focus op diepgang (lastigste concepten fysica uitleggen) dan op breedte (alles behandelen);  
• landelijk examen beter voorbereid dan instituutsgebonden (meerkeuze vragen) gedeelte 
• 7 vd 8 respondenten raden de cursus aan bij anderen 

 
Evaluatie Stralingsbescherming en Dosimetrie 2016-2017 
7 + 8, 21 + 22 november, 5 + 6 december 2016, 9 + 10, 23 + 24 januari, 6 + 7, 23 + 24 februari, 15, 20 + 21 
maart, 10 april (scriptie dag) + 15 mei 2017 examen (18 dagen + 1 examendag). 
8 deelnemers (6 klifio, 2 AIOS - Radiologie en Nucleaire geneeskunde), 6 (klifio) respondenten: 
gemiddelde beoordeling 8,5  
Resultaat: 5 geslaagd, 3 her-examen 
 

• deze cursus is heel relevant voor de klifio’s en goed toegespitst op de klinisch fysische praktijk 
• de balans is goed (zowel praktisch als theoretisch) en ‘value for time” is prima! 
• het practicum en schrijven van een scriptie over een eigen casus heeft extra toegevoegde waarde  
• practicum kan wat (tijds)efficiënter en verzoek om inhoudelijke terugkoppeling practicum-verslag 
• men is tevreden over de cursus en alle 6 klifio’s zouden deze cursus aanraden bij collega’s 
• duidelijker onderscheid maken tussen wat nodig is voor examen en wat extra stof is voor klifio’s 
• examen lastiger dan gedacht: bij meerkeuze gedeelte worden meer uitzonderingen gevraagd dan 

algemene kennis getoetst (wellicht handig om van boek aan te geven welke stukken relevant zijn) 

1.4.3 Analyse en verbeteringen 
Deze cursus heeft goed gescoord, maar zal verder worden geoptimaliseerd: er is een klinisch fysicus (uit het 
MMC) aangetrokken als extra lid van de cursusleiding en een onderwijskundige van het STU is gevraagd 
mee te kijken in het opzetten en verder uitwerken van de matrix met eindtermen/leerdoelen – 
inhoud/onderwerpen cursus – toetsing (practicum, scriptie, meerkeuze/kennistoets, open examenvragen).   
De externe examencommissie komt 3-4 keer per jaar (rondom examens) bijeen met de cursusleiding en 
draagt mede bij aan de kwaliteitsborging van deze cursus.   
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1.5 Physics and Physiology behind Medical Technology (voorheen:  Toegepaste 
Fysiologie 

 

1.5.1 Inhoud 
In deze cursus komen clinici en fysici aan het woord die direct betrokken zijn bij diagnostiek, bewaking en 
behandeling. De in ziekenhuizen meest gebruikte medische technologie wordt uitgelegd, zowel de 
fysiologie als de fysica erachter. Focus ligt op praktische toepassingen van medische apparatuur voor de 
bepaling van hart-, vaat-, long- en hersen-functies en van de meest voorkomende therapieën gebruikt in de 
klinische praktijk (dialyse, electrochirurgie, infusie). 
 
Duur:  vijf dagen (1 blok van 2 en 1 blok van 3 cursusdagen) + 1 terugkomdag 
 3 cursusdagen locatie TU/e, 1 cursusdag in MMC, Veldhoven en 1 cursusdag in UMC Utrecht 
Afsluiting:  scriptie en presentatie/eind-discussie over eigen casus   
ECTS: 3 
Deelnemers: min. 10, max. 20. 
Coördinator:   dr.ir. Carola van Pul, klinisch fysicus.  
 

1.5.2 Getallen  

 
Evaluatie Toegepaste Fysiologie 2010 
19-23 april 2010 (5 dagen) 
13 deelnemers (10 klifio, 3 QME), 13 respondenten: gemiddelde beoordeling 8,3 
 

• interessante, gevarieerde cursus met sprekers over diverse onderwerpen; m.n. BMT-ers hebben 
e.e.a. aan basiskennis al in vooropleiding gehad (fysiologie/pathologie) dus na korte introductie is 
meer diepgang mogelijk 

• hoge kwaliteit, groot enthousiasme van sprekers; opmerkingen m.b.t. de verschillende sprekers 
zijn teruggekoppeld naar de betreffende sprekers, e.e.a. zal voor de volgende cursus worden 
aangepast 

• excursies naar Maxima Medisch Centrum (MMC) en Philips Medical Systems (PMS) hebben 
toegevoegde waarde in deze cursus. 

• opdracht in dezelfde week nog uitgevoerd; er wordt wat meer feedback gevraagd. 

 
 
Evaluatie Toegepaste Fysiologie 2012 
16-20 april 2012 (5 dagen) 
13 deelnemers (8 klifio, 1 QME, 2 HSD, 1 DTI, 1 overig), 13 respondenten:  gemiddelde beoordeling 8,1 
 

• alle deelnemers zijn erg tevreden over de cursus, vonden de inhoud interessant en leerzaam 
• goede balans tussen de verschillende onderwerpen, volgorde kan nog worden geoptimaliseerd 
• de afwisseling tussen theorie en praktijk is prima, ook leuke excursies 
• afsluiting met presentaties door de deelnemers over uitgewerkte casus is erg leerzaam 

 
 
Evaluatie Toegepaste Fysiologie 2013 
28 oktober – 1 november 2013 (5 dagen) 
18 deelnemers (7 klifio, 3 QME, 8 HSD), 17 respondenten:  gemiddelde beoordeling 7,2 
 

• HSD-deelnemers over gehele linie positiever in de beoordeling dan klifio’s en QME i.o. 
• volgens deelnemers behoren bepaalde onderwerpen minder goed bij ‘toegepaste fysiologie’ 
• minder aandacht besteden aan nieuwe technologieen die nog niet worden toegepast in de kliniek 
• voor een post-master cursus lijkt het niveau volgens QME i.o. en klifio’s iets te laag 
• “meer 'samenhang' tussen de onderwerpen. Meer gericht op klinische relevantie, minder op 

onderzoek en onderwerpen die niet met toegepaste fysiologie te maken hebben.” 
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Evaluatie Toegepaste Fysiologie 2015 
9-13 maart 2015 (5 dagen) 
19 deelnemers (5 klifio, 7 QME, 7 HSD), 13 respondenten:  gemiddelde beoordeling 7,5 
 

• goede verdeling tussen de verschillende onderwerpen, misschien iets te veel focus op hart (en 
longen)? evt. extra:  basis meten vitale functies m.b.t. sensoren, ruis, artefacten, e.d. 

• opzoeken artikel in Pubmed neemt relatief veel tijd (geen toegevoegde waarde voor cursus) 
• bezoek aan Philips komt commercieel over, rondleiding in fabriek interessant;  “gids wel op de 

hoogte van de processen in de fabriek maar helaas niet zozeer inhoudelijk over de techniek”   
• suggestie om de 5-daagse cursus op te splitsen in kleinere blokken 
• gemiddelde beoordeling door de verschillende doelgroepen deze keer vergelijkbaar 

 
 
Evaluatie Physics and Physiology behind Medical Technology 2016 
15-16, 22-23, 29 september, 3 november 2016 terugkomdag (5,5 dagen) 
13 deelnemers (4 klifio, 7 QME, 2 overig), 10 respondenten:  gemiddelde beoordeling 8,4 
 

• cursus voldoet aan de behoefte die er op dit vlak is in het werkveld (vult gat in cursusuaanbod) 
• nog ‘fine tunen’ van de onderwerpen: niet wat er nog in ontwikkeling is (nog te ver weg van 

toepassing) maar nog meer focus op huidige ‘basis’ apparatuur in ziekenhuizen (volle breedte) 
• nuttige hands-on sessies op locatie in ziekenhuizen, doch voorkeur voor zelf apparatuur 

gebruiken (zoals in UMCU) dan kijken op een afdeling (hoeft ook niet zo lang te duren) 
• alle deelnemers zijn tevreden over de cursus en zouden deze aanraden bij collega’s 
• goede ‘value for time’ beoordeling; goede kwaliteit van de cursus en uitstekend georganiseerd 

 

1.5.3 Analyse en verbeteringen 
Deze cursus is compleet herzien (incl. nieuwe naam van de cursus) en is door de nieuwe inhoudelijke 
coördinator/hoofddocent uitstekend voorbereid en uitgevoerd.  Dit heeft geresulteerd in tevreden 
deelnemers en een hele goede score in de eindbeoordeling!  Op basis van die paar opmerkingen en 
suggesties die nog zijn gedaan voor mogelijke verbetering van de cursus zal het programma nog verder 
worden geoptimaliseerd.  Door verschillende klinische gastsprekers (met beperkte beschikbaarheid) op te 
nemen in het programma is het wel lastig om het cursusrooster in optimale volgorde in te richten, waardoor 
een enkele dag soms te theoretisch wordt:  hier is aandacht voor in de nieuwe planning.  
 
 

1.6 Veiligheidskunde en Risicoanalyse 
 

1.6.1 Inhoud 
Deze cursus biedt een theoretische en praktische basis ter bevordering van de veiligheid in de zorg.  
Hiervoor worden de deelnemers voorzien van tools en concepten om risico-analyses uit te voeren en te 
interpreteren. 
 
Duur:  drie dagen. 
Afsluiting:  scriptie over casus uit eigen ziekenhuis.   
ECTS: 3 
Deelnemers: min. 10, max. 20. 
Coördinator:   dr.ir. Maurice Janssen. 
 

1.6.2 Getallen  
 
Evaluatie Veiligheidskunde & RisicoAnalyse 2009 
19, 26 maart, 2, 9, 16 april 2009 (5 middagen) 
27 deelnemers (23 klifio, 4 QME), 10 respondenten: gemiddelde beoordeling 6,4 
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Evaluatie Veiligheidskunde & RisicoAnalyse 2011 
16-18 maart 2011 (3 dagen) 
24 deelnemers (17 klifio, 3 QME, 3 DTI, 1 overig), 18 respondenten: gemiddelde cijfer 7,2 
 

• over het algemeen is men positief over onze cursus, maar de teneur van dag 1 is negatief (kortgesloten 
met betreffende docenten, nieuwe afspraken gemaakt voor verbetering in 2012);  

• de cursisten vonden de cursus over het algemeen leerzaam, met voldoende diepgang; 
• de balans tussen de verschillende onderwerpen / onderdelen van de cursus is voldoende adequaat, doch 

tijdens de eerste en derde cursusdag had men graag meer voorbeelden en casussen gekregen uit de 
klinisch-fysische praktijk; 

• drie van de 18 respondenten zouden deze cursus niet aan anderen aanbevelen. 
 
Evaluatie Veiligheidskunde & RisicoAnalyse 2012 
11-13 april 2012 (3 dagen) 
15 deelnemers (12 klifio, 2 QME, 1 QMI), 9 respondenten:  gemiddelde beoordeling 7,4 
 

• de deelnemers vonden de cursus kwalitatief goed en leerzaam, zeker relevant voor de beroepspraktijk 
• afwisseling tussen theorie en praktijk is goed, focus mag nog iets meer op de beroepspraktijk 
• organisatie, opzet en uitvoering van de cursus is prima, informatie over opdrachten eerder aanleveren 
• alle respondenten zouden deze cursus aan een ander aanbevelen 

 
Evaluatie Veiligheidskunde & RisicoAnalyse 2013 
24-26 april 2013 (3 dagen) 
15 deelnemers (13 klifio, 2 QME), 11 respondenten:  gemiddelde beoordeling 6,8 
 

• de cursus is leerzaam en van voldoende niveau (een enkeling vindt het (te) gemakkelijk).   
• de balans en onderlinge samenhang tussen de verschillende onderwerpen kan wellicht wat beter (incl. 

diepgang) 
• meer tijd creëren voor praktijkvoorbeelden en het werken aan casussen cq. het oefenen met tools 
• het schrijven van een scriptie vindt men een prima afsluiting van de cursus, graag wel meer duidelijkheid 
• de tijd-kwaliteit verhouding van deze cursus is niet volgens iedereen even efficiënt 
• zeven van de elf respondenten zouden de cursus aan hun collega’s aanbevelen 

 
Evaluatie Veiligheidskunde & RisicoAnalyse 2014 
26-28 maart 2014 (3 dagen) 
12 deelnemers (6 klifio, 3 QME, 3 overig), 8 respondenten:  gemiddelde beoordeling 8,1 
 

• er was een duidelijke koppeling tussen theorie en de (klinische) praktijk 
• er was veel ruimte en tijd voor interactie tussen de docenten en de groep. 
• erg gevarieerd en goede mix tussen sprekers uit de gezondheidszorg en daarbuiten 
• beoordeling van de verschillende docenten varieert sterk 
• behoefte van deelnemers aan overzicht van de verschillende methodieken (wanneer welke gebruiken) 
• sommige onderwerpen (zoals over wet- en regelgeving) hadden ook wat diepgaander/uitgebreider mogen 

worden toegelicht 
• meer tijd uittrekken voor ‘hands-on’ van SAFER en PRISMA!   

 
Evaluatie Veiligheidskunde & RisicoAnalyse 2015 
21-23 april 2015 (3 dagen) 
14 deelnemers (7 klifio, 6 QME, 1 overig), 10 respondenten:  gemiddelde beoordeling 7,6 
 

• goede opbouw met over het algemeen prima docenten; goede spreiding over verschillende invalshoeken 
• goede mix tussen theorie/methode en praktijk/toepassing, meer tijd uittrekken voor ‘hands-on parts’ 
• veel ruimte voor vragen en discussie, docenten komen daardoor soms niet helemaal aan hun verhaal toe 
• goed toegespitst op deze doelgroepen (maar niet alle docenten leken ervan op de hoogte te zijn dat er 

naast klifio’s ook QME-trainees e.a. deelnemen aan deze cursus) 
• meningen verschillen over toegevoegde waarde van bepaalde colleges (o.a. electrische veiligheid) 
• deelnemers hebben behoefte aan een overzicht van verschillende methodes (met voor-/nadelen en 

wanneer deze te gebruiken) 
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Evaluatie Veiligheidskunde & RisicoAnalyse 2016 
10-12 februari 2016 (3 dagen) 
13 deelnemers (7 klifio, 5 QME, 1 klin.fys.medewerker), 12 respondenten:  gemiddelde beoordeling 7,8 
extra 2 deelnemers aan dag 2 ‘Risicoanalyse technieken in de zorg’ (1 kinderarts, 1 intensivist) 
 

• alle respondenten vinden de cursus relevant voor hun werkzaamheden in de kliniek  
• tevreden over de cursus, leerzame cursus, efficiënte tijdsindeling (met afwisseling tussen theorie en 

casussen/workshops als “oefenmomenten”), aanrader voor anderen 
• goede afwisseling tussen de verschillende onderwerpen en leuke balans tussen de verschillende sprekers 

(professionals uit diverse vakgebieden): vanuit de diverse invalshoeken niet te geforceerd pogen een 
vertaalslag te maken naar de zorg!  

• erg interactief, veel discussies (soms iets te veel?), wel behoefte aan samenvattend overzicht van alle 
methodes 

 
Evaluatie Veiligheidskunde & RisicoAnalyse 2017 
13-14-15 februari 2017 (3 dagen) 
15 deelnemers (8 klifio, 6 QME, 1 applicatie technicus), 14 respondenten:  gemiddelde beoordeling 7,7 
 

• de cursus is relevant voor de deelnemers en ze zijn tevreden over deze cursus (goede beoordeling)	  
• de docenten worden goed beoordeeld (8.1), doch zo hier en daar wat overlap in onderwerpen	  
• de ‘value for time’ kan wat sommigen betreft beter (efficiency), meer oefenen en minder theorie	  
• goede balans in onderwerpen, wel sterke behoefte aan overzicht en praktische zaken m.b.t. de dagelijkse 

praktijk van een klinisch fysicus/QME/ea	  
• op dag 2 wel wat te veel theorie (liever meer in relatie tot de praktijk); ook ingaan op gemaakte ‘huiswerk’	  
• alle deelnemers zouden deze cursus bij collega’s aanbevelen	  

 

1.6.3 Analyse en verbeteringen 
Deze intensieve 3-daagse cursus wordt goed beoordeeld, doch zal nog wel verder worden geoptimaliseerd, 
mede aan de hand van de opmerkingen van de deelnemers in de eind-enquête (en bij de nabespreking aan 
het einde van de cursus).  Aan de inhoudelijke cursuscoördinator het verzoek om – indien nodig – de 
evaluatie-resultaten aan de afzonderlijke docenten terug te koppelen en hen er vooral op te wijzen dat ze de 
hand-outs van de andere docenten kunnen inzien (om overlap tussen de verschillende colleges zoveel als 
mogelijk te voorkomen en e.e.a. beter op mekaar af te stemmen).  Overigens worden de onderwerpen vaak 
bewust vanuit diverse invalshoeken belicht, mede gezien de diverse achtergronden en expertises van de 
betreffende docenten. 
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1.7 Overzicht  
1.7.1 Gemiddelde beoordeling van de cursussen door respondenten op eind-enquêtes 
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1.7.2 Deelname aan de meerdaagse cursussen voor technologen in de zorg   
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