december 2018

Checklist voor het starten met de klinische fase
Met je plaats in een cogroep is het bijna zover dat je gaat beginnen met de masterfase van je
opleiding tot arts. Dat is een andere wereld dan die van de bachelorfase, waar je al kennis
maakte met het ziekenhuis.
Voordat je zult deelnemen aan het eerste onderdeel van de klinische fase - episode 1 - moet je
een aantal zaken voorbereid of geregeld hebben.
Zorg ervoor dat je:
-

ingeschreven bent als student bij de Radboud Universiteit Nijmegen voor de Master
geneeskunde (per de eerste van de maand waarin je start met episode 1. Ook als je bv op 31
januari begint móet je per 1 januari ingeschreven staan ). Aanmelden via Studielink. Schrijf
je op een andere datum in dan 1 september, haal dan een late instroomverklaring bij het
STIP en lever deze in bij de CSA van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 4.

-

gecontroleerd hebt of je studielink e-mailadres en je telefoonnummer(s) actueel zijn bij
Studielink. Het is van groot belang dat je voor ons bereikbaar bent!

-

voor de start van de Master GNK is een Hepatitis B vaccinatie verplicht (zie studiegids voor
de details). Mocht je het vaccinatieprogramma niet succesvol doorlopen hebben, neem dan
nu al contact op met de AMD.

-

bij de start van je coschap (AIM) wordt je gevraagd een screeningsformulier voor MRSA en
TBC in te vullen en in te leveren bij de AMD.

-

let op: het succesvol doorlopen van het vaccinatieprogramma en de screening door AMD is
voorwaardelijk om te mogen starten met je coschappen!

-

het document over infectiepreventie in het medisch onderwijs hebt doorgelezen, zodat je je
bewust bent van de handelingen die je wel of niet mag verrichten en onder welke
omstandigheden

-

voldoende verzekerd bent voor ziektekosten (minimaal een basis zorgverzekering) en
wettelijke aansprakelijkheid (W.A.-particulier);

-

in bezit bent van de verplichte studiebenodigdheden en -boeken, inclusief de boeken met
sterstatus die op de advieslijst staan voor de klinische fase.

-

je persoonlijke documenten hebt verzameld. Een aantal stageplaatsen zal je verzoeken om
kopieën op te sturen van je identiteitsbewijs, vaccinatieboekje, een uittreksel uit het
geboorteregister, een verklaring omtrent gedrag e.d. Als je die niet op tijd kunt aanleveren
word je niet tot de instelling toegelaten;

-

je studenten OV reisproduct geldig is als weekkaart, zodat je geen reiskosten hoeft te
maken op werkdagen; ( meer informatie via DUO )

-

een afspraak maakt met de studieadviseur Master Geneeskunde via het StIP tel.nr.:
(36)15065 als er sprake is van persoonlijke omstandigheden die zwaar wegen in de klinische
fase.

