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INHOUD
• Reden van weblecture
• International Health
Studies

INTERNATIONALISERING
HUIDTHERAPIE

• Studeren in het buitenland

• Summerschool
• Innovatie in de beroepspraktijk
• Honours
• Belangrijk om te weten
• Voorbereiding op buitenlandse stage

WAAROM?

Kenia,

WAT KUN JE ALLEMAAL DOEN IN HET BUITENLAND?

Australië,

• Groeiend aantal studenten met
Internationale ambities
• Globale inventarisatie van aantal
studenten met Internationale
ambities

Suriname,

WAT wil je doen?

Zuid-Afrika,

Meerwaarde van de huidtherapeut binnen de organisatie
gespecialiseerd in hyperbare geneeskunde;

Aruba,

• Voorbereiden op keuzes ten
behoeve van de eindfase

Oncologie en radiologie afdeling;

Curaçao,

Uitzoeken ideale wondzorg lepra patiënten;

Duitsland,

Weeshuis – voorlichting geven over hygiëne

Peru,
Indonesië

TRAJECTEN JAAR 3 EN 4
Concept trajecten
1

3AB
Profileringsonderwijs

3CD
Gezondheidsbevordering in
de praktijk

4AB
EBP in de
huidtherapeutische praktijk

4CD
Innovatie in de
beroepspraktijk
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Profileringsonderwijs

Innovatie in de
beroepspraktijk

Gezondheidsbevordering in
de praktijk

EBP in de
huidtherapeutische praktijk

3

Gezondheidsbevordering in
de praktijk

Profileringsonderwijs

Innovatie in de
beroepspraktijk

EBP in de
huidtherapeutische praktijk

maatwerk

Gezondheidsbevordering in
de praktijk

Innovatie in de
beroepspraktijk

Profileringsonderwijs

EBP in de
huidtherapeutische praktijk

Wat is de meerwaarde van een HT in een instelling of organisatie?
Wat kun jij als HT betekenen voor de gezondheidszorg in een land,
provincie, deelstaat, streek?

PROFILERING
• Je ontwikkelen op andere vlakken dan de
opleiding in de major heeft voor 30 ECTS (2
onderwijsblokken)
• Profilering vindt plaats in blok 3AB of 3CD of 4AB
• IHS
• Studeren in het buitenland
• Summercourse (@home)
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Part 2 (15 EC)
10 weeks + 4 weeks

• Theoretical preparation • Actual internship
abroad
• Intercultural
competencies

OPBOUW MINOR

• Home sweet home

Minor 30 ECTS = 2 onderwijsblokken

STUDEREN IN HET BUITENLAND

MINOR CD

Part 1 (15 EC)
6 weeks

MINOR AB

INTERNATIONAL HEALTH STUDIES

Block D

Block A

Block AB

Block B

Kick off in
May/ June

6 weeks
theory

10 weeks
Internship

4 weeks
Home Sweet
Home

Block A

Block C

Block CD

Block D

Kick off in
September

6 weeks
theory

10 weeks
Internship

4 weeks
Home Sweet
Home

SUMMERSCHOOL

• Twee opties; partner universiteit of geen partner.
• Studeren bij een partner universiteit; aanmelding is voor 1 februari
2021 via osiris.
• Meer info op ASKHU https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatieitems/Paginas/Study-abroad-overview.aspx
• Inschrijven voor drie landen/ universiteiten.
• Kijk zelf op onderstaande link voor courses, hoeveel EC en of het
geen overlap met de bachelor heeft:
https://www.service4mobility.com/HU/MobilitySearchServlet?identi
fier=UTRECHT24&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&sprache=en&s
tudj_id=3836
• Loting vindt plaats, IO informeert; learning agreement invullen en
aanvraag examencommissie.

• July & August 2021
• Besides knowledge there are social activities, sports and
cultural programs
• 2-5 EC’s

INNOVATIE IN DE BEROEPSPRAKTIJK

HONOURS

• Deze zoek je zelf bij een andere beroepsgroep dan
huidtherapie maar wel HBO of hoger geschoold!
• Duurt 20 weken in jaar 3 (blok CD) of jaar 4 (blok
AB of blok CD).
• Toestemming van coördinator internationalisering.
• Stagedocent tekent het stagecontract.

• Childhood Cancer: State-of-the-Art Treatment, Innovative
(Bio)Medicine and Patient Centered Care

• Depression Management and Suicide Prevention
• Advanced Clinical Research Monitoring Interactive Workshop
• Global Health (UU) ; no summercourse zie
https://students.uu.nl/gnk/geneeskundem/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/global-health-1

More about summercourses you will find on
https://www.utrechtsummerschool.nl/

• Je kunt ook voor een
‘ster’ naar het
buitenland
• 5 EC
• Internationaal
perspectief
• Extra bovenop het
huidige curriculum
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BELANGRIJK OM TE WETEN
• Stage Internationaal vindt voornamelijk plaats in
minor IHS of tijdens innovatie in de beroepspraktijk
• LTB-er adviseert studenten en kijkt of buitenland stage
mogelijk is binnen de studie.

VOORBEREIDING OP BUITENLANDSE STAGE
• Controleer het reisadvies, alleen bij code groen toestemming om te gaan.
• Je MOET je registreren! En aanmelden bij de coördinator Huidtherapie.

• Gratis reisverzekering via de HU! Kijk op:
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Registratie-engratis-HU-reisverzekering.aspx

• Coördinator Internationalisering begeleidt tijdens de
voorbereiding van de stage het proces.

• WA en annuleringsverzekering

• Stagedocent begeleidt de stage tijdens de stage.

• OV vergoeding

• Stagebureau (Petra Loos) tekent ook formulieren!

• Vaccinaties – PEP kit
• Beurzen op https://www.wilweg.nl/financiering/beursopener
• Bezoek de wilwegdag van de HU indien georganiseerd
• Taalcursus volgen

MEER INFO!
Huidtherapie GOES international!
https://husite.nl/gointernational/options-per-institute/instituut-voorparamedische-studies/huidtherapie/
Nieuwsbrief
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