
SMPE/e verzorgt post-master opleidingen en 
cursussen voor academisch opgeleide  
technologie professionals in de zorg. 

De cursussen zijn met name bedoeld voor academisch opgeleide technologie 
professionals die werkzaam zijn in de zorg (o.a. klinisch fysici, biomedisch 
technologen, e.a.) maar staan ook open voor andere professionals.

De cursussen zijn interactief, met afwisseling tussen theorie en praktijk (discussies, 
werken aan opdrachten, e.d.) en worden soms afgerond met een scriptie over een 
casus uit de (eigen) zorginstelling.

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 van de Technische Universiteit Eindhoven 
(TU/e) verzorgt post-master onderwijs voor 
technologie professionals in de zorg.

2 tweejarige PDEng ontwerpersopleidingen voor  
technologie professionals in de zorg
• Qualified Medical Engineer (QME)
• Clinical Informatics (CI)
 
Post-master cursussen
• Introductie in de Klinische Informatica
• Management en Organisatie in de Gezondheidszorg
• Medische Ethiek
• Physics and Physiology behind Medical Technology
• Veiligheidskunde en Risicoanalyse
• Wet en Regelgeving
• Elektrische Veiligheid

Post-master cursussen 
voor technologie 
professionals in de zorg



INTRODUCTIE IN DE 
KLINISCHE INFORMATICA
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, informatie-processen 
en informatiebeleid in de zorg.

MANAGEMENT EN 
ORGANISATIE IN DE 
GEZONDHEIDSZORG
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- en intern management en het 
veranderend zorglandschap.

VEILIGHEIDSKUNDE EN 
RISICOANALYSE
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.

MEDISCHE ETHIEK
Ook klinisch fysici en andere (biomedisch) 
technologen in de zorg dienen te handelen 
naar ethische standaarden. In deze cursus 
worden actuele zaken in de medische ethiek 
bediscussieerd om een reflectieve attitude te 
creëren bij de deelnemers richting ethische 
dilemma’s in de dagelijkse praktijk.

PHYSICS AND 
PHYSIOLOGY BEHIND 
MEDICAL TECHNOLOGY
In deze cursus komen clinici en fysici aan 
het woord die direct betrokken zijn bij 
diagnostiek, bewaking en behandeling. 
Vanuit een fysiologische én technologische 
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, electrochirurgie, 
infusie).

WET EN REGELGEVING
Deze cursus biedt een theoretische en 
praktische basis met betrekking tot de 
relevante wet- en regelgeving omtrent 
patiëntenrecht, privacy (AVG) en medische 
hulpmiddelen (MDR).

ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Deze cursus biedt een theoretische 
en praktische basis met betrekking tot 
elektrische veiligheid, elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC) en elektrostatisch 
ontladingsverschijnselen (ESD) voornamelijk 
in medisch gebruikte ruimten.
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