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Gedragscode voor studenten bij klinische colleges
Als klinisch college worden alle colleges uit de eerste vier studiejaren aangemerkt waar
patiënten aanwezig zijn om een bijdrage te leveren aan het onderwijsproces.
Tijdens klinische colleges staat de aanwezige patiënt centraal. Van de student wordt verwacht
dat hij/zij fatsoen en respect naar de patiënt toont en blijk geeft van inzet,
verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid. Deze komen tot uiting in:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

De student komt op tijd. Indien dit onverhoopt niet het geval is, dient de
student gebruik te maken van de achteringangen. Om dit mogelijk te maken
zorgt de student dat ook de voorste plaatsen zoveel mogelijk worden benut,
zodat studenten die te laat komen makkelijk, stil en snel achteraan kunnen
aansluiten.
De student toont interesse en betrokkenheid. Gedragingen of handelingen die
niet rechtstreeks uit het beoogde doel van het klinisch college voortkomen
worden niet geaccepteerd. Het presenteren van (extra-curriculaire) activiteiten
in het bijzijn van de patiënt is niet toegestaan.
De student heeft een verzorgd uiterlijk, is schoon en gekleed volgens de
geldende normen.
Etens- en drankwaren worden bij aanwezigheid van de patiënt niet in de
collegezaal genuttigd, noch getoond.
De student stelt zich aan de patiënt voor wanneer de mogelijkheid wordt
geboden om voor in de collegezaal een anamnese bij de patiënt af te nemen.
In beginsel spreekt de student de patiënt met u aan.
De student gaat zorgvuldig om met de verkregen patientgebonden informatie.
De student draagt er zorg voor dat zijn/ haar gsm uit staat.

De student kan bij het in gebreke blijven op bovenstaande worden aangesproken door
medestudenten, docent en patiënt.
Indien volhardend in zijn gedrag kan de student –in het belang van onderwijs en
patiëntenzorg- de verdere toegang tot klinische colleges worden ontzegd.
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