
 

Programma Diagnostiek van veel voorkomende schimmelinfecties 
Wijzigingen voorbehouden 

Dag 1 
Syllabus: pagina 12-13, 18-23  

Tijd Onderwerp 

16.00-16.30 uur 

16.30-16.40 uur 

Registratie, koffie en thee 

Kennismaking en welkom 

16.40-17.45 uur College 

Inleiding, verschillende  schimmelsoorten, 
• systematiek van schimmels 
• cellulaire opbouw en morfologie 
• termen en begrippen 
• het kweken van schimmels, keuze van media 
• afnemen van monsters en microscopisch onderzoek 

 
17.45-18.30 uur Diner 

18.30-20.15 uur Praktijk 
 

• Morfologie op genusniveau. 
Tot welke groep behoort de schimmel? 
 

20.15-20.30 uur Evaluatie en bevindingen van de dag 

   

Dag 2 
Syllabus: pagina 26-43 

Tijd Onderwerp 

16.00-16.30 uur Koffie en thee 

16.30-17.45 uur College 

Aspergillus + Penicillium 

• Aspergillus met klinisch belang, pathogenese, diagnostiek 
en therapie 

• Penicillium 
• beschrijving en onderscheiden van soorten 
• kweekmethodes 
• oefening in de schimmeldiagnostiek. 

 
17.45-18.30 uur Diner 

18.30-20.15 uur Praktijk 
 
Determinatie Aspergillus en Penicillium  

20.15-20.30 uur Evaluatie en bevindingen van de dag 

 



Dag 3 
Syllabus: pagina 44-63, 64-79 

Tijd Onderwerp 

16.00-16.30 uur Koffie en thee 

16.30-17.45 uur College 

Dermatofyten: 

• systematiek en klinische relevantie, pathologie, 
diagnostiek en therapie Trichophyton (44-63), 
Microsporum en Epidermophyton  

• kweken en onderscheiden van soorten die tot deze 3 
groepen behoren 

• oefening in de schimmeldiagnostiek 
 

17.45-18.30 uur Diner 

18.30-20.15 uur Praktijk 
  
Determinatie van Trichophyton 
 

20.15-20.30 uur Evaluatie en bevindingen van de dag 

 
Dag 4 
Syllabus: pagina 44-63, 64-79 

Tijd Onderwerp 

16.00-16.30 uur Koffie en thee 

16.30-17.45 uur College 

Vervolg Dermatofyten: 

• Trichophyton herhalen,  
• systematiek en klinische relevantie, pathologie, 

diagnostiek en therapie Microsporum en Epidermophyton 
(64-79) 

• kweken en onderscheiden van soorten die tot deze 3 
groepen behoren 

• oefening in de schimmeldiagnostiek 
 

17.45-18.30 uur Diner 

18.30-20.15 uur Praktijk 
 

• Epidermophyton 
• Microsporum 
• Herhaling Trichophyton 

 
• Herhaling alle behandelde schimmelsoorten 

 
20.15-20.30 uur Evaluatie en bevindingen van de dag 

 

 



Dag 5 
Syllabus: pagina 100-105, 80 - 100 

Tijd Onderwerp 

16.00-16.30 uur Koffie en thee 

16.30-17.45 uur College 

• Mucor, Rhizopus 
• een aantal schimmelsoorten die klinisch wel belangrijk 

zijn, maar in Nederland weinig worden aangetroffen. 
• oefening in de schimmeldiagnostiek 

 
17.45-18.30 uur Diner 

18.30-20.15 uur Praktijk 
 

• Mucor, Rhizopus 
• diverse minder voorkomende klinisch belangrijke 

schimmelsoorten 
 

20.15-20.30 uur Evaluatie en bevindingen van de dag 

 

 

Dag 6 
Theorie en praktijktoets 

Tijd Onderwerp 

16.00-16.30 uur Koffie en thee 

16.30-17.45 uur Theoretische toets: 

• De behandelde lesstof wordt getoetst 
  

College  

• huidige diagnostiek 
• moleculaire diagnostiek 
• gisten 

 

17.45-18.30 uur Diner 

18.30-20.15 uur Praktijk 
 

• praktijktoets onbekende schimmels 
 

20.15-20.30 uur Uitreiking certificaat 

Evaluatie cursus 

 


	 systematiek van schimmels
	 cellulaire opbouw en morfologie
	 termen en begrippen
	 het kweken van schimmels, keuze van media
	 afnemen van monsters en microscopisch onderzoek

