
DE FACULTEIT DER MEDISCHE 
WETENSCHAPPEN

Doctoraal 
Geneeskunde

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

Om te kunnen aanmelden voor de studie Geneeskunde dient men in het 
bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:
- Een VWO diploma behaald aan een Surinaamse V.O.S school, met het    
  vakkenpakket biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde-1, met   
  een puntenaantal van minimaal 24 behaald voor deze vakken of,
- een diploma van het Schakeljaar Anton de Kom Universiteit (medisch  
  pakket met minimaal 24 punten) of,
- een door Studiefaciliteiten aan bovengenoemd VWO gelijkgesteld  
  diploma

Ook dient men in het bezit te zijn van de Surinaamse nationaliteit en 
woonachtig te zijn in Suriname. De Minister van Onderwijs, Weten-
schap en Cultuur kan hiervan ontheffing verlenen.

Contact gegevens email adres/ telefoonnummers etc.

Faculteit der Medische Wetenschappen
Adres: Kernkampweg 5, Paramaribo
Tel:  (597) 441007
Fax: (597) 441071
E-mail:  bureau-fmew@uvs.edu

Bezoek ook onze website:  www.uvs.edu

Anton de Kom Universiteit van Suriname
Leysweg 86
Paramaribo-Suriname
Telefoonnummer (597) 465558
Juli 2019



Wil je je toekomst uitbouwen in de gezondheidszorg? 
Help je graag zieke mensen, aandoeningen voorkomen of de medische 
wetenschap vooruit helpen? 
Heb je een leergierige instelling?   
Dan ben jij de student die zich moet inschrijven voor de studie Genees-
kunde aan de Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW).

DOEL VAN DE OPLEIDING 

De aankomende arts doet aan de faculteit uitgebreide theoretische ken-
nis op en wordt ook getraind in verschillende vaardigheden, middels 
practica, het Skillslab (P&KV), sociale trainingen en praktijkstages.
De opleiding tot assistent-arts biedt een uitstekende basis voor vervolg-
specialisaties in o.a. huisartsengeneeskunde, klinisch-, medische speci-
alismen en sociale geneeskunde. Tevens bestaat de mogelijkheid om na 
het behalen van het  doctoraal diploma geneeskunde in te stromen in  
verschillende Masteropleidingen zoals b.v. Master Public Health.

OPBOUW VAN DE STUDIE 

De totale opleiding Geneeskunde is ingedeeld in 3 fasen t.w. een 4-jari-
ge preklinische fase, een 2-jarige klinisch fase en een 1-jarige arts fase 
(huisartsenstage). Bij het beëindigen van de 2 jarige klinische fase wordt 
een assistent-arts bul verkregen en zal de afgestudeerde in staat zijn om 
onder supervisie te handelen. Hierna zal de student nog de huisartsen-
stage moeten doen om als volwaardige (huis)arts te kunnen functione-
ren.

PRE-KLINISCHE FASE

Gedurende deze fase doet de student uitgebreide kennis op in o.a.:
-  Basisdisciplines  z.a. anatomie, fysiologie, celbiologie, histologie, 
    biochemie.

- Sociale disciplines  z.a. psychologie, agogiek en medische ethiek.
- Medische disciplines  z.a. interne geneeskunde, kindergeneeskunde,    
   chirurgie, gynaecologie, psychiatrie en public health.
- Preklinische- en klinische vaardigheden (P&KV; Skills lab). De student  
   wordt getraind in een groot aantal competenties ter voorbereiding op   
   de klinische stages.
Deze fase wordt afgesloten met het doctoraalexamen.  

KLINISCHE FASE

Deze fase bestaat voor het grootste deel uit stages in ziekenhuizen. De 
student zal in deze fase patiënten leren onderzoeken en behandelen. 
Ook zal er een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd moeten worden. 
Deze fase wordt afgesloten met het Assistent arts examen.

7e JAAR

Tijdens deze periode lopen de studenten stage op diverse afdelingen van 
het Ministerie van Volksgezondheid en bij verschillende huisartsen. Na 
het succesvol doorlopen van het 7e jaar ontvangt de student de Artsen-
bul, waarmee na beëdiging door de directeur van  het Ministerie van 
Volksgezondheid, zelfstandig het beroep van arts mag worden uitgeoe-
fend.

TOELATING EN AANMELDING


