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WAT IS DE ORIENTERENDE PROEF? 

DOELSTELLING 

De oriënterende proef prehospitaal geneeskunde is een vrijblijvende proef die peilt naar de minimale theoretische kennis 

noodzakelijk om op een veilige manier kwalitatieve zorg te bieden in de prehospitaal setting. Het heeft als doel artsen te 

stimuleren hun basiskennis van prehospitaal geneeskunde aan te scherpen alvorens ze hun activiteiten op een MUG-dienst 

aanvangen. Dit zou vervolgens moeten resulteren in kwaliteitsgarantie en veilige praktijkvoering.  

FORMALITEITEN 

De oriënterende proef is vrijblijvend en dus op heden niet verplicht af te leggen. De proef is toegankelijk voor elke arts en absoluut 

aan te raden voor wie op korte termijn een rotatie op een MUG-dienst zal doorlopen. Hoewel de meeste MUG-rotaties door 

urgentieartsen (in opleiding) worden uitgevoerd, zijn ook collega’s (in opleiding) uit andere disciplines (anesthesie, interne 

geneeskunde, intensieve geneeskunde, heelkunde, …) welkom.   

De proef wordt georganiseerd door de Vlaamse Academie voor Urgentiegeneeskunde welke vertegenwoordigers bevat van 

Vlaamse universitaire en niet-universitaire centra. Ze zal vier keer per jaar plaatsvinden, simultaan op verschillende locaties in 

Vlaanderen. Aan de hand van multiple-choice vragen wordt op een schriftelijke manier gepeild naar de theoretische kennis die 

noodzakelijk wordt geacht om als MUG-arts te functioneren. Daarnaast worden ook inzichtvragen gesteld en worden 

basisvaardigheden (vb. ECG) getoetst. Er is geen giscorrectie en de verwerking van de resultaten gebeurt centraal. Er is geen 

praktijkproef voorzien. Om te slagen op de proef dienen 70% van de vragen correct te worden beantwoord. De resultaten worden 

twee weken na de proef persoonlijk gecommuniceerd. De proef kan desgewenst hernomen worden na extra voorbereidingen te 

hebben getroffen. Indien tweemaal onvoldoende gescoord wordt, wordt de mogelijkheid aangeboden om een derde poging te 

ondernemen onder de vorm van een mondelinge verdediging.   

Er zal via de VAUG-website een studiewijzer en het nodige wetenschappelijk materiaal worden aangeboden, dat in staat zou 

moeten stellen om zich voldoende voor te bereiden voor de proef. Er worden geen specifieke lessen georganiseerd, maar de 

inhoud zal wel afgestemd worden op inhoud van de VAUG-lessen. 

BINDENDHEID 

Deze proef is een oriënterende proef en dus niet bindend. Toch raden wij deze proef ten sterkste aan voor artsen die binnenkort 

een rotatie op een MUG-dienst zullen doorlopen. Het behaalde certificaat wordt persoonlijk toegestuurd. Het is mogelijk dat de 

lokale stagemeester dit certificaat vraagt alvorens toelating op zijn/haar MUG-dienst wordt verleend. Informeer dus minstens 9 

maanden vooraf bij uw (toekomstige) stagemeester of hij/zij dit als voorwaarde stelt om prehospitaal geneeskunde te mogen 

uitvoeren. 
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

Wat is het doel van de proef? 

Kwaliteit en veiligheid nastreven binnen de prehospitaal geneeskunde. U kan dit vergelijken met de theoretische proef die u 

aflegt voor het behalen van uw rijbewijs. U bewijst eerst dat u de nodige kennis heeft, daarna gaat u de baan op met uw 

stagemeester die u de nodige praktijktraining zal geven. 

Hoe frequent wordt de proef georganiseerd? 

De proef zal 4 keer per jaar aangeboden worden op verschillende locaties in Vlaanderen. 

Wanneer wordt de proef georganiseerd? 

Praktische informatie over de volgende proef zal verschijnen op de volgende website: www.vaug.net  

Waar wordt de proef georganiseerd? 

Praktische informatie over de volgende proef zal verschijnen op de volgende website: www.vaug.net  

Is het een schriftelijke proef? 

Het is een schriftelijke proef onder de vorm van een 50-tal multiple-choice vragen. Indien een kandidaat tweemaal niet slaagt, 

kan voor een derde proef gekozen worden met mondelinge verdediging voor een jury. 

Hoeveel antwoordmogelijkheden zijn er per vraag? 

Een vraag zal maximaal 5 antwoordmogelijkheden hebben waarvan telkens slechts 1 het correcte antwoord betreft. 

Is er giscorrectie? 

Neen, er is geen giscorrectie. 

Is er een praktijkproef? 

Neen, er is op heden geen praktijkproef voorzien. De vragen kunnen wel peilen naar praktisch inzicht of vaardigheden zoals 

bijvoorbeeld ECG-interpretatie. 

Hoeveel vragen moeten correct beantwoord worden om te slagen voor de proef? 

70% van de vragen moeten correct beantwoord worden om te slagen voor de proef. 

In welke taal zullen de vragen worden opgesteld? 

De proef zal in het Nederlands verlopen. 

Hoe lang duurt de proef? 

De proef dient voltooid te worden in 2 uur. U wordt ten laatste 30 minuten voor aanvang van de proef verwacht op de betreffende 

locatie. U kan vertrekken na inleveren van het antwoordformulier. Er is geen pauze voorzien. 

http://www.vaug.net/
http://www.vaug.net/


 4 

Wanneer worden de resultaten bekend gemaakt? 

De resultaten worden aan u persoonlijk bekend gemaakt binnen de 2 weken na afleggen van de proef. Dit kan op elektronische 

wijze of via de post. Zorg dus bij uw registratie dat uw e-mailadres en correspondentieadres correct zijn. De resultaten worden 

niet publiekelijk kenbaar gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de resultaten over te maken aan de 

stagemeester(s) of het diensthoofd indien men dit verwacht.  

Is de proef verplicht? 

Het is op heden géén verplichting om aan deze proef deel te nemen noch om te slagen voor de proef, alvorens als MUG-arts aan 

de slag te kunnen gaan. Het is de verantwoordelijkheid van het diensthoofd van de betreffende MUG-dienst om te zorgen dat 

zijn/haar personeel voldoende bekwaam is om prehospitaal geneeskunde uit te voeren. In dit kader kan het diensthoofd of de 

aan de dienst verbonden stagemeester vragen om de oriënterende proef prehospitaal geneeskunde af te leggen. Informeer dus 

tijdig vooraf bij uw (toekomstig) diensthoofd of stagemeester of dit het geval is. 

Is de proef een verplicht onderdeel binnen de opleiding Urgentiegeneeskunde? 

Op heden is de proef nog géén verplicht onderdeel binnen de beroepsopleiding Urgentiegeneeskunde noch binnen de Master-

na-Master Urgentiegeneeskunde. De proef wordt wel ten sterkste aanbevolen gezien het een goede voorbereiding betreft voor 

de verplichte evaluaties binnen de opleiding. Het is niet uitgesloten dat uw coördinerend stagemeester vraagt om toch deel te 

nemen aan de proef. Dit blijft echter zijn/haar persoonlijke beslissing. 

Kan ik geen MUG rijden als ik niet slaag voor de proef? 

Toch wel. Op heden is er geen wettelijk kader waarin deze proef als voorwaarde staat vermeld. Daarom werd voor de naam 

‘oriënterende proef’ gekozen. Het is de verantwoordelijkheid van het diensthoofd van de betreffende MUG-dienst om te zorgen 

dat zijn personeel bekwaam is om prehospitaal geneeskunde op een kwalitatieve en veilige manier uit te voeren. Hij/zij kan deze 

inschatting persoonlijk maken. U kan dus toegelaten worden op een MUG-dienst zonder deze proef te hebben afgelegd of zonder 

te slagen voor deze proef. Doch kan het diensthoofd MUG ook als voorwaarde stellen dat u moet slagen voor deze proef alvorens 

op zijn/haar MUG-dienst actief te zijn. Dit dient u dus zelf af te toetsen met uw (toekomstig) diensthoofd. 

Kan ik als arts aan de slag op een MUG-dienst na slagen voor deze proef? 

Het slagen voor deze proef staat los van de wettelijke bepalingen voor wie actief mag zijn op een MUG-dienst. 

Hiervoor verwijzen we naar de betreffende wetgeving.  

KB 10/08/1998: Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie “mobiele urgentiegroepen” (MUG) 

moet voldoen om te worden erkend (en de hierop volgende wijzigingen). 

Voor welke doelgroep is de proef? 

De proef is toegankelijk voor elke arts die actief wil zijn binnen de prehospitaal zorg.  De grootste doelgroep zijn urgentieartsen 

in opleiding. Maar ook artsen-specialisten in opleiding of residenten van andere disciplines, zoals anesthesie, intensieve zorgen, 

inwendige geneeskunde, heelkunde, … zijn meer dan welkom om deel te nemen, aangezien ook zij in het kader van hun opleiding 

of wachtsysteem, ingeschakeld kunnen worden binnen een MUG-dienst. Ook afgestudeerde specialisten zijn welkom. 
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Op welk tijdstip in de opleiding wordt de proef best opgenomen? 

De proef wordt 4 maal per jaar georganiseerd. U legt de proef dus best 6 maanden voor aanvang van uw rotatie op een MUG-

dienst af. Zo heeft u eventueel nog tijd om de proef een tweede maal af te leggen alvorens uw functie op de MUG aan te vangen. 

Urgentieartsen in opleiding kunnen bij wet toegelaten worden op de MUG vanaf hun tweede jaar assistentschap. Artsen-

specialisten in opleiding van andere disciplines vanaf hun derde jaar assistentschap. Dit steeds af te stemmen met uw 

(toekomstige) stagemeester/diensthoofd. 

Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld voor de proef. 

Voor de proef zal een beperkt inschrijvingsbedrag gevraagd worden om de logistieke kosten van de organisatie te 

compenseren. Meer informatie kan u vinden op www.vaug.net. 

Welke leerstof wordt aangeraden als voorbereiding voor de proef. 

Er werd een studiewijzer opgesteld waarin per thema verwezen wordt naar relevante onderdelen van guidelines of studieboeken. 

Hierbij staan Europese en Belgische guidelines centraal en wordt Tintinalli’s Emergency Medicine: a comprehensive study guide” 

als referentiehandboek gebruikt. De studiewijzer en relevant studiemateriaal zijn toegankelijk op www.vaug.net.  

 De studiewijzer kan na elke proef geüpdate worden.  Zorg dus steeds dat u over de laatste versie beschikt. 

Welke thema’s komen aanbod tijdens de proef? 

De proef wordt opgebouwd rond de volgende 12 thema’s: cardiovasculair, respiratoir, neurologie, pediatrie, psychiatrie, 

toxicologie, obstetrie en gynaecologie, traumatologie, rampengeneeskunde, forensische en juridische aspecten van prehospitaal 

geneeskunde, kennis van relevante medicatie en tot slot management van luchtweg en sedatie. 

Waarop focussen de vragen zich? 

De vragen komen uit de 12 eerder vernoemde thema’s. Ze zullen relevant zijn voor de prehospitaal praktijk. Het heeft dus weinig 

zin om lang stil te staan bij uitgebreide diagnostiek en behandeling die op de spoedgevallendienst zal plaatsvinden. Er wordt 

gepeild naar theoretische kennis. Maar ook inzichtvragen en probleemoplossend vermogen wordt getest. U dient over de nodige 

vaardigheden, zoals ECG-interpretatie voor gevorderden, te beschikken. Daarnaast gaan de vragen niet enkel over klinische 

problemen, maar ook over organisatorische aspecten, veiligheidsaspecten of juridische aspecten.  

Komen vragen terug? 

Er werd een vragenbaak opgesteld die continu geüpdatet wordt en waaruit telkens 50 vragen geselecteerd worden. Het kan dat 

een vraag terugkeert op een volgende proef, maar de baak is ruim genoeg om de nodige variatie in vragen te voorzien. 

Worden er lessen voorzien? 

Neen, de voorbereiding voor de proef gebeurt door zelfstudie aan de hand van de aangeboden studiewijzer. De VAUG-lessen 

worden in de mate van het mogelijke afgestemd op de inhoud van de proef. Het is echter niet noodzakelijk om de VAUG-lessen 

gevolgd te hebben als voorbereiding op de proef. Het is ook niet uitgesloten dat er enige overlap ontstaat tussen de inhoud van 

de VAUG-lessen en de inhoud van de oriënterende proef.  

http://www.vaug.net/
http://www.vaug.net/

