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Evaluatie SMPE/e-cursussen [2016 t/m december 2019] 
 
 
SMPE/e verzorgt post-master opleidingen en cursussen voor academisch opgeleide technologie professionals in de zorg. 
In dit verslag een samenvatting van de evaluaties van de post-master cursussen: 
 

• Introductie in de Klinische Informatica 
• Management en Organisatie in de Gezondheidszorg 
• Medische Ethiek 
• Stralingsbescherming en Dosimetrie 
• Physics and Physiology behind Medical Technology 
• Veiligheidskunde en Risicoanalyse 

 
De cursussen zijn met name bedoeld voor alle academisch opgeleide (technologie) professionals die werkzaam zijn in de 
zorg, o.a.: 
 

• Klifio (Klinisch Fysici in opleiding: zie www.nvkf.nl); 
• QME i.o. (Qualified Medical Engineer in opleiding: zie www.tue.nl/qme); 
• CI i.o. (Clinical Informatician in opleiding: zie www.tue.nl/ci); 
• Artsen en andere medici die nascholing behoeven; 
• andere professionals die werkzaam zijn in zorginstellingen; 
• HSD i.o. (Healthcare System Designer in opleiding: zie www.tue.nl/hsd); 
• andere professionals die werkzaam zijn in de medische industrie; 
• overigen. 

 
De cursussen zijn interactief, met afwisseling tussen theorie en praktijk (discussies, werken aan opdrachten, e.d.) en worden 
afgerond met een scriptie over een (eigen) casus uit de zorg. 
 
De cursussen worden verzorgd door professionals uit het betreffende werkveld (klinisch fysici, medisch specialisten, 
managers in ziekenhuizen, overheid, zorgverzekeraar, juristen, e.d.), door universitair docenten en professionele trainers.  
 
SMPE/e streeft naar een aanbod van kwalitatief hoogwaardige post-master cursussen; 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 2016 t/m december 2019 0F

1 en afspraken die 
mede aan de hand van deze evaluaties zijn gemaakt voor 2020.  
 
 
 

Ivonne Lammerts Annebee Langenhuizen Januari 2020 
SMPE/e coördinator SMPE/e office manager smpee@tue.nl 
  www.tue.nl/smpee 

 
1 Voor de evaluatieresultaten van vóór 2016, zie de eerdere SMPE/e evaluatie-verslagen. 
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Evaluatie SMPE/e-cursussen [2016 t/m juni 2019] 
 

1.1 Introductie in de Klinische Informatica 

 

1.1.1 Inhoud cursus 

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. informatievoorziening, 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:  ir. Guido Zonneveld en ir. Pim Volkert (sinds 2019) 
 

1.1.2 Getallen en algemene beoordeling 

 
Evaluatie Introductie in de Klinische Informatica 2019 
14, 15, 28, 29 maart, 21 juni 2019 2019 (4,5 dagen) 
23 deelnemers (8 QME i.o., 8 klifio, 7 divers), 10 respondenten eindevaluatie: gemiddelde beoordeling 8,1 
(gemiddelde beoordeling cursusdag 1:  7,9; cursusdag 2:  7,8;  cursusdag 3:  7,2;  cursusdag 4:  7,8) 
 

• 60% vindt deze cursus relevant voor hun training/werk; 40% erg relevant voor hun training/werk. 
• Het overgrote deel (70%) heeft veel geleerd deze cursus. 
• Het niveau van deze cursus vindt 80% goed en 20% voldoende. 
• Het gemiddelde optreden van de docenten waardeert men met een 8. 
• Het afsluiten van de cursus met een scriptie (en terugkomdag) voegt veel toe. 
• De organisatie in zijn algeheel wordt met een 8,4 gewaardeerd. 
• De cursisten zijn tevreden met de cursus en 100% beveelt deze cursus aan bij anderen. 
• Goede kennismaking met het vakgebied klinische informatica.  
• Breed veld van onderwerpen op hoofdlijnen belicht. Direct toepasbaar in de praktijk. 
• Onderdeel 'ziekenhuis referentie architectuur' had minder gekund. 
• Soms iets te veel ingepland, dan kan het gebeuren dat e.e.a. wordt afgeraffeld bij gebrek aan tijd; 
• Ook meer tijd inplannen voor terugkomdag, tijdsindeling overige cursusdagen verder optimaliseren. 
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Evaluatie Introductie in de Klinische Informatica 2018 
15, 16, maart, 12, 13 april, 15 juni 2018 (4,5 dagen) 
15 deelnemers (5 QME i.o., 4 klifio, 6 divers), 11 respondenten: gemiddelde beoordeling 7,5 
 

• de respondenten vinden deze cursus relevant voor hun training/werk. 
• ‘overall’ is men positief over deze cursus (efficiënt, leerzaam en aanbevelenswaardig). 
• de docenten krijgen een gemiddelde beoordeling van 7.5. 
• de cursus is goed georganiseerd; nog wat suggesties voor de terugkomdag (eindpresentaties). 
• de meningen over de toegevoegde waarde van het schrijven (en onderling presenteren) van een scriptie  

over een casus uit de eigen instelling verschillen enigszins. 
• programma kan verder geoptimaliseerd worden (volgorde, overzicht, inhoud, diepgang, e.d.). 

 
 
Evaluatie Introductie in de Klinische Informatica 2017 (vanaf 2017 nieuwe benaming) 
23, 24 maart, 12,13 april, 8 september 2017 (4,5 dagen) 
19 deelnemers (5 QME i.o., 10 klifio, 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. 

 

 

 
Evaluatie Klinische Informatica 2016 
23+24 feb., 21+22 maart, 27 mei 2016 (4,5 dagen) 
14 deelnemers (6 QME i.o., 5 klifio, 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). 
 

 

1.1.3 Analyse en afspraken voor 2020 

De cursus is erg goed beoordeeld! Door de deelnemers zijn nog wat tips en suggesties gedaan voor verbetering en 
optimalisatie: zie losse opmerkingen bij dag- en eind-enquêtes). Met de 2 inhoudelijke cursus-coördinatoren zal het 
hernieuwde “master programma” worden besproken met de meest optimale opzet van de cursus voor 2020 (meest logische 
volgorde van onderwerpen en gewenste gastdocenten). De tijdsindeling zal met de docenten afzonderlijk worden besproken, 
zodat voordachten optimaal gepresenteerd kunnen worden. Overige opmerkingen van de deelnemers in zowel de eind-
enquête als de dag-enquêtes zullen worden opgepakt door de inhoudelijke cursus-coördinatoren en indien nodig worden 
teruggekoppeld naar de afzonderlijke docenten. 
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1.2 Management en Organisatie in de Gezondheidszorg 

 

1.2.1 Inhoud cursus 

Voor een succesvolle carrière als klinisch fysicus, biomedisch technoloog 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. Gezondheidsrecht 2. Financieel Management 3. Intern en Extern Management 
Afsluiting:  scriptie over casus uit eigen ziekenhuis. 
ECTS:   3 
Deelnemers:  min. 10, max. 30 (incl. deelnemers aan de afzonderlijke dagen: max. 30). 
Coördinator:   dr.ir. Maurice Janssen. 
 

1.2.2 Getallen en algemene beoordeling 

 
Evaluatie Management & Organisatie in de Gezondheidszorg 2019 
25-26-27 november 2019 (3 dagen) 
19 deelnemers aan alle dagen (4 QME i.o., 10 CI i.o., 5 klifio), 10 respondenten, gemiddelde beoordeling 8.3 
o Gezondheidsrecht: 21 deelnemers (4 QME i.o., 13 CI i.o., 4 klifio), 19 respondenten, gemiddelde beoordeling 6,8 
o Financieel Management: 22 deelnemers (4 QME i.o., 13 CI i.o., 5 klifio) ), 17 respondenten, gemiddelde  

beoordeling 7,8 
o Intern en Extern Management: 18 deelnemers (, 4 QME, 10 CI, 4 klifio) ), 12 respondenten, gemiddelde  

beoordeling 8,1 
 

• De respondenten vinden deze cursus (erg) relevant voor hun training/werk. 
• De docenten worden beoordeeld met een gemiddelde cijfer van 8.2. 
• Drie dagen achter elkaar worden wel als zwaar ervaren: voor sommigen liever 3 losse dagen.  
• Er is behoefte aan wat meer afwisseling, met nog meer voorbeelden en casussen uit de praktijk 
• Grote deel financiën is nuttig alleen zou beter zijn in 2 dagen.  
• Scriptie schrijven heeft een toegevoegde waarde ("omdat je zo ook actief aan de slag gaat met de materie"); wel 

mogen de criteria beter omschreven worden. 
• 100 % van de respondenten beveelt deze cursus aan bij anderen. 

 
o Gezondheidsrecht: dit onderwerp is interessant en relevant voor de opleiding; met name in de ochtend graag wel 

iets compacter en gestructureerder (samenhang en overzicht in onderwerpen). 
o Financieel Management: de voorbereidende opdracht was erg zinvol ("omdat je op deze manier al enige ervaring 

hebt opgedaan met de te leren stof"); financieel management is nuttig onderdeel, maar deze dag is te lang (inkorten 
of over 1,5 dagen verdelen). 

o Intern en Extern Management: ook bij deze cursusdag waardevol om verschillende gastdocenten met verschillende 
achtergronden en perspectieven aan het woord te laten (voor losse opmerkingen: zie dag-enquêtes). 
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Evaluatie Management & Organisatie in de Gezondheidszorg 2018 
26-27-28 november 2018 (3 dagen) 
16 deelnemers aan alle dagen (7 QME i.o., 6 CI i.o., 2 klifio, 1 Klinisch Fysicus), 
8 respondenten, gemiddelde beoordeling 7,9 
o Financieel Management: 25 deelnemers (7 QME i.o., 12 CI i.o., 2 klifio, 1 Klynisch Fysicus, 3 Aio’s) 
o Intern en Extern Management: 17 deelnemers (7 QME i.o., 6 CI i.o, 2 klifio, 1 Klynisch Fysicus, 1 Aio) 
o Gezondheidsrecht: 25 deelnemers (7 QME i.o., 12 CI i.o, 3 klifio, 1 Klynisch Fysicus, 1 Aio, 1 anders) 
 

• 50 % vond de cursus relevant en 50% vond de cursus zeer relevant voor hun training/werk. 
• 85.7 % zou deze cursus wel en 14.3 % niet aanbevelen bij anderen. 
• cursus in het algeheel 57.1 % tevreden en 42.9 % heel erg tevreden over de cursus 
• de docenten worden beoordeeld met een gem. van 7.9 
• Goede achtergrondinformatie voor de cursus, een aantal goede sprekers en onderwerpen worden van  

meerdere kanten belicht (ziekenhuis, consultant, zorgverzekeraar etc.) 
• Een aantal sprekers zouden iets meer gestructureerd kunnen zijn. 

 
o Financieel Management: prima cursusdag (onderwerpen, tempo, afwisseling), nog wat opmerkingen. 
o Intern en Extern Management: inhoudelijk kan er meer verteld worden hoe ziekenhuizen vaak georganiseerd zijn 

en evt. waarom dit zo gegroeid is. Suggesties voor verbetering. 
o Gezondheidsrecht: interessante onderwerpen alleen minder informatie en meer structuur. 
 
 
Evaluatie Management & Organisatie in de Gezondheidszorg 2017 
13-14-15 november 2017 (3 dagen) 
24 deelnemers aan alle dagen (5 klifio, 7 QME i.o., 12 CI i.o,), 
19 respondenten, gemiddelde beoordeling 7,4 
o Financieel Management: 29 deelnemers (1 Anesthesioloog, 1 KNO arts Revalidatiearts, 1 TG, 8 klifio,  

7 QME i.o., 11 CI i.o.) 
o Intern en Extern Management: 27 deelnemers (1 Anesthesioloog, 1 KNO Arts, 1 Technisch geneeskundige,  

6 klifio, 7 QME, 11 CI) 
o Gezondheidsrecht: 25 deelnemers (7 klifio, 7 QME i.o., 11 CI i.o.) 
 

• de respondenten vinden deze cursus relevant voor hun training/werk; 
• ‘overall’ is niet iedereen even positief over deze cursus m.b.t. niveau, efficiency, aanbevelenswaardig; 
• wel worden de docenten beoordeeld met ófwel een 7 ófwel een 8 (gemiddeld 7.6); 
• 3 volle intensive dagen, er mag best nog wat meer afwisseling in gebracht worden (bijv. casussen); 
• scriptie heeft meerwaarde maar de criteria waar deze aan moet voldoen zijn niet echt duidelijk. 

 
 
o Financieel Management: prima cursusdag (onderwerpen, tempo, afwisseling), nog wat opmerkingen. 
o Intern en Extern Management: kan beter (of korter), wel goed dat onderwerpen door verschillende gastdocenten 

vanuit meerdere hoeken van het werkveld worden belicht. Suggesties voor verbetering. 
o Gezondheidsrecht: minder onderwerpen en meer diepgang: toespitsen op de wet- en regelgeving m.b.t. medische 

technologie en informatie management (en de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk). 
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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 CI i.o., 1 klinische postdoc), 
13 respondenten: gemiddelde beoordeling 7,7 
 
o Financieel Management: 26 deelnemers (4 klifio, 5 QME i.o., 10 CI i.o., 4 AIOS, 1 arts, 1 klinische postdoc. medisch 

fysicus) 
o Intern & Extern Management: 30 deelnemers (4 klifio, 5 QME, 11 CI, 7 AIOS, 1 klinische postdoc, 1 medisch fysicus)  
o Gezondheidsrecht: 30 deelnemers (3 klifio, 5 QME i.o., 20 CI 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 
 

 

 

1.2.3 Analyse en afspraken voor 2020 

De cursus is erg goed beoordeeld; wel zijn de 3 afzonderlijke cursusdagen onderling zeer verschillend beoordeeld (daarin 
staat Gezondheidsrecht onderaan: voor suggesties en aanbevelingen voor verbetering, zie ook de betreffende dag-enquête). 
Met de inhoudelijke cursus-coördinator zal het “master programma” verder worden geoptimaliseerd (m.b.t. onderwerpen en 
docenten). Alle opmerkingen van de deelnemers zullen worden opgepakt door de inhoudelijke cursus-coördinator en indien 
nodig worden teruggekoppeld naar de afzonderlijke docenten. 
 
 

1.3 Medische Ethiek 

 

1.3.1 Inhoud cursus 

Ook klinisch fysici en andere (biomedisch) technologen in de zorg 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. 
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1.3.2 Getallen en algemene beoordeling 

 

 
Evaluatie Medische Ethiek 2019 
21-22-23 januari 2019 (met weer een andere hoofddocent: An Ravelingien) 
7 deelnemers (1 klifio, 5 QME, 1 HSD), 6 respondenten: gemiddelde beoordeling 8,3 
(gemiddelde beoordeling cursusdag 1: 8,2; cursusdag 2: 8,3; cursusdag 3: 8,5) 
 

• de respondenten zijn tevreden met de cursus; 100% zouden deze cursus aanbevelen bij anderen 
• de deelnemers waarderen de docenten met een gemiddelde cijfer 8,5.  
• de organisatie, voorbereiding e.d. wordt gewaardeerd met een gemiddelde van 8,5. 
• de balans werd goed bevonden: goede afwisseling van theorie met casussen en discussie.  
• veel verschillende onderwerpen "wat allemaal wel aan de zorg en ethische dilemma's raakt". 
• de discussies met de verschillende docenten (en onderling) werden erg gewaardeerd. 

 
 
Evaluatie Medische Ethiek 2017 
23-24-25 oktober 2017(hoofddocent: Katleen Gabriels) 
11 deelnemers (2 klifio, 7 QME, 2 HSD), 6 respondenten: gemiddelde beoordeling 7,8 
 

• de respondenten zijn tevreden met de cursus en allen zouden deze cursus bij anderen aanbevelen.  
• de deelnemers waarderen de docenten met een gem. van 7.8, wel grote onderlinge verschillen. 
• niet iedereen vindt de cursus even efficiënt m.b.t. tijd-kwaliteit (minder onderwerpen, meer diepgang) 

theorie sterker linken aan voorbeelden/casussen uit de dagelijkse praktijk (ook voor meer diepgang) 
 
 
Evaluatie Medische Ethiek 2016 
18-19-20 april 2016 (3 dagen) (hoofddocent: Lily Frank) 
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). 
 

 

1.3.3 Analyse en afspraken voor 2020 

De cursus scoort erg goed! Voor suggesties en aanbevelingen voor verbetering, zie de opmerkingen in de dag- en eind-
enquêtes. Alle opmerkingen van de deelnemers zullen worden meegenomen door de inhoudelijke cursus-coördinator in de 
opzet en aanpak van de volgende cursus-editie (en indien nodig worden teruggekoppeld naar de afzonderlijke docenten). 
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1.4 Stralingsbescherming en Dosimetrie: Opleiding tot coördinerend deskundige (voorheen 
deskundigheidsniveau 3) 

 

1.4.1 Inhoud cursus 

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 examen dag); de cursus vergt tevens een ruime inzet voor zelfstudie en tussentijdse 

tentamenopdrachten  
Afsluiting:  practicum (en verslag); scriptie over casus uit eigen ziekenhuis; instituut gebonden 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 en algemene beoordeling 

 
Evaluatie Stralingsbescherming en Dosimetrie 2018-2019 
Er is geen nieuwe cursus meer gegeven in 2018-2019. 
Resultaten herkansingen vanuit jaar 2017-2018: 3* 
 
*In verband met het beëindigen van de cursus in Eindhoven hebben drie cursisten bij andere opleidingsinstituten de 
herkansing met goed gevolg afgerond.  
 

• 1 herkansing open vragen (geslaagd voor herkansing in Utrecht 2019-05*).  
• 1 herkansing beide onderdelen (geslaagd voor herkansing in Delft 2018-12*). 
• 1 kandidaat heeft door zwangerschap niet aan het examen deelgenomen en moet ook beide onderdelen 

herkansen (geslaagd voor herkansing in Delft 2018-12*). 
 

 
Evaluatie Stralingsbescherming en Dosimetrie 2017-2018 
6-7, 20-21 november, 4- 5 december 2017, 8-9, 22-23 januari, 30 januari rondleiding Philip HA Best, 5-6, 26 februari,  
2 maart rondleiding GE Healthcare, 12-13 maart, 9 april 2018 (scriptie dag), optioneel: 9 mei (oefen-examen dag) +  
14 mei 2018 examen (18 dagen + 1 examen dag) + 1 oefendag optioneel 
8 deelnemers (5 klifje, 1 Medisch Instrumentatie Technicus KF-MI (aandachtsgebied MBRT), 1 dierenarts (paarden), 1 
productiemedewerker bereiding radiofarmaca), 6 respondenten: gemiddelde beoordeling 7,8  
Resultaat: 5 geslaagd, 3 herkansingen: 1 herkansing openvragen, 1 herkansing beide onderdelen, 1 kandidaat heeft  
door zwangerschap niet aan het examen deelgenomen en moet ook beide onderdelen herkansen. 
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• deze cursus is relevant voor het werk/de opleiding van de respondenten; 
• het niveau van de cursus is voor 3 respondenten voldoende, voor 3 respondenten (te) moeilijk; 
• het practicum krijgt een gemiddelde beoordeling van 8 (wel eerder/meer feedback op verslag); 
• volgens 1 respondent voegt de scriptie weinig toe; de overigen vinden het (zeer) nuttig; 
• de docenten scoren een gemiddelde beoordeling van 7.5 (organisatie cursus een 8,5); 
• de ‘value for time’ is volgens 5 respondenten efficiënt, volgens 1 echter inefficiënt; 
• 5 van de 6 respondenten zouden deze cursus aan anderen aanbevelen (1 niet). 

 
 
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 examen dag). 
8 deelnemers (6 klifio, 2 AIOS - Radiologie en Nucleaire geneeskunde),  
6 (klifio) respondenten: gemiddelde beoordeling 8,5  
Resultaat: 5 geslaagd, 3 herexamen 
 

• 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 
 
 
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 examen dag) 
10 deelnemers (9 klifio, 1 arbo-en milieucoördinator), 8 respondenten: gemiddelde beoordeling 7,8  
Resultaat: 8 geslaagd, 2 herexamen 
 

• in begin van de cursus beter inspelen op diversiteit achtergrond en voorkennis deelnemers 
• niet iedereen is tevreden over de tijd/kwaliteitverhouding, 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 instituut gebonden (meerkeuze vragen) gedeelte 
• 7 v.d. 8 respondenten raden de cursus aan bij anderen 

 
 

1.4.3 Analyse en afspraken voor 2020 

Het aantal deelnemers aan deze cursus was de afgelopen jaren aan de lage kant. Na verdere analyse, en vooral door de 
verdere daling van het aantal opleidingsplaatsen voor Klinisch Fysici, gaat dit aantal naar verwachting niet omhoog. Daarmee 
draait de cursus financieel negatief, en zal die dat ook blijven doen. De cursus is nu gericht op Klinisch Fysici i.o.. SMPE/e 
heeft overwogen om de cursus voor een breder publiek interessant te maken. Dit past evenwel niet bij de overige activiteiten 
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van SMPE/e die gericht zijn op de opleiding van mensen met een technologische achtergrond die werken in het zorgveld. 
Daarom is in 2018 besloten de cursus SBD-CD na deze editie niet meer te organiseren. De herkansingen zijn tot en met 2019 
nog gemonitord waar nodig. 
 
 

1.5 Physics and Physiology behind Medical Technology  

1.5.1 Inhoud cursus 

In deze cursus komen clinici en fysici aan het woord die direct betrokken zijn bij diagnostiek, bewaking en behandeling. 
Vanuit een fysiologische benadering wordt een beschrijving gegeven van praktische toepassingen voor de bepaling van hart-, 
vaat-, long- en hersenfuncties en van de meest voorkomende therapieën gebruikt in de klinische praktijk (dialyse, 
elektrochirurgie, infusie). 
 
Duur:  vijf dagen (1 blok van 3 en 1 blok van 2 cursusdagen) + 1 terugkomdag 
 verschillende locaties TU/e, MMC Veldhoven, MMC Eindhoven, Kempenhaeghe en 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 en algemene beoordeling 

 
Evaluatie Physics and Physiology behind Medical Technology 2019 
9-10-11, 23-24 september, Terugkomdag op 28 oktober 2019 (5,5 dagen) 
12 deelnemers (2 klifio, 5 QME, 5 overig), 12 respondenten: gemiddelde beoordeling 8,2 
(gemiddelde beoordeling cursusdag 1, 2, 3: 8; cursusdag 4: 8,7; cursusdag 5: 8,3; terugkomdag: 8,2) 
 

• alle respondenten waren tevreden en 100% beveelt deze cursus aan bij anderen. 
• deze cursus wordt gezien als een van de betere cursussen. 
• zeer positief bevonden: de inhoud en de afwisseling (ook van locaties), theorie afgewisseld met praktische 

gedeeltes (site visits) en specialisten die doceren.  
• Soms was de snelheid van sommige presentaties te snel of te traag, verder prima. 

 
 
Evaluatie Physics and Physiology behind Medical Technology 2018 
8-9, 21-22-23 maart, Terugkomdag op 1 juni 2018 (5,5 dagen) 
19 deelnemers (5 klifio, 10 QME, 2 HSD, 2 overig), 8 respondenten: gemiddelde beoordeling 8,1 
 

• men is tevreden over de cursus; alle respondenten zouden de cursus bij anderen aanbevelen. 
• men is tevens (zeer) tevreden over de organisatie van de cursus (en de catering). 
• de ‘value for time’ is volgens de respondenten efficiënt. 
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Evaluatie Physics and Physiology behind Medical Technology 2016 
15-16, 22-23, 29 september, Terugkomdag op 3 november 2016 (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 cursusaanbod). 
• 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 afspraken voor 2020 

 
Deze cursus scoort opnieuw zeer goed! Feedback an de deelnemers is altijd zinvol: de losse opmerkingen/suggesties van 
deelnemers zullen worden opgepakt door de inhoudelijke cursus-coördinator en indien nodig worden teruggekoppeld naar 
de afzonderlijke docenten. 
 
 

1.6 Veiligheidskunde en Risicoanalyse 

1.6.1 Inhoud cursus 

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 risicoanalyses 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 en algemene beoordeling 

 
Evaluatie Veiligheidskunde & RisicoAnalyse 2019 
20-21-22 mei 2019 (3 dagen) 
17 deelnemers voor 2 dagen, 18 deelnemers voor 3 dagen (13 klifio, 5 QME), 14 respondenten: gemiddelde beoordeling 
8,2 (gemiddelde beoordeling cursusdag 1: 8,1; cursusdag 2: 7,8; cursusdag 3: 8,2) 
 

• de respondenten zijn tevreden over deze cursus en zouden deze cursus aanbevelen bij anderen. 
• de respondenten vonden deze cursus leerzaam en op goed niveau. 
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• leuke variatie aan sprekers; m.b.t. de efficiency (“tijd/kwaliteit”) verschilt men enigszins van mening (verschilt  

per docent); 
• vertaalslag van theorie naar praktijk ontbrak soms; laatste college mooie afsluiter van de cursus. 
• cursusorganisatie (en catering) worden ook zeer gewaardeerd. 

 

 

 
Evaluatie Veiligheidskunde & RisicoAnalyse 2018 
4-5-6 april 2018 (3 dagen) 
19 deelnemers (9 klifio, 8 QME, 2 overig), 12 respondenten: gemiddelde beoordeling 8,2 
 

• de respondenten zijn tevreden over deze cursus en zouden deze cursus aanbevelen bij anderen. 
• de respondenten vonden deze cursus leerzaam en op goed niveau. 
• m.b.t. de efficiency (“tijd/kwaliteit”) verschilt men enigszins van mening. 
• cursusorganisatie (en catering) worden ook zeer gewaardeerd. 
• overigens nog losse opmerkingen en suggesties die zeker meegenomen worden voor verdere optimalisatie van  

de cursus. 
 
 
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. 

 
 
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 methoden. 
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1.6.3 Analyse en afspraken voor 2020 
Deze intensieve 3-daagse cursus is even goed beoordeeld als vorig jaar, doch zal zeker nog wel verder worden 
geoptimaliseerd, mede aan de hand van de opmerkingen en suggesties van de deelnemers in de dag- en eind-enquêtes (en bij 
de nabespreking aan het einde van de cursus). Aan de inhoudelijke cursuscoördinator het verzoek om – indien nodig – de 
evaluatieresultaten tevens aan de afzonderlijke docenten terug te koppelen.  
 
 
 
 

1.7 Overzichten  

  

1.7.1 Gemiddelde beoordeling van de cursussen door respondenten op eind-enquêtes [2008-2019] 
P. 17 

1.7.2 Deelname aan de meerdaagse ‘cursussen voor technologen’ in de zorg [2008-2019] 
P. 18 
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1.7.3 Gemiddelde beoordeling van de cursussen door respondenten op eind-enquêtes [2008-2019] 
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1.7.4 Deelname aan de meerdaagse ‘cursussen voor technologen’ in de zorg [2008-2019] 
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