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Geneeskundige met  
de blik van ingenieur

WAT IS HET? Een nieuwe discipline in 
de gezondheidszorg. Studenten worden 
opgeleid om technologie in te zetten voor 
de behandeling en diagnose van individuele 
patiënten. Technisch geneeskundigen uit 
Twente zijn meer dan een ingenieur met 
medische kennis: ze hebben diepgaand 
inzicht in het functioneren van het menselijk 
lichaam. Daarnaast verdiepen zij zich in de 
mogelijkheden en de begrenzingen van 
technologie.

DOEL? Medisch-technische innovaties 
volgen elkaar zo snel op dat ze voor medisch 
specialisten nauwelijks nog bij te houden 
zijn. Er is daardoor vraag naar een nieuw 
type specialist. De opleiding technische 
geneeskunde richt zich op dit snijvlak tussen 
arts en ingenieur: de deskundigheid is gericht 
op het verbeteren van diagnoses en therapie 
met behulp van technologie.

HOE WERKT HET? De opleiding bestaat 
uit een driejarige bachelor en een 
driejarige master. Studenten leren 
daarin hoe het menselijk lichaam 
functioneert en krijgen ziekteleer. 
Daarnaast kent de opleiding een 
belangrijke technologische component 
om te begrijpen hoe technologie 
is in te zetten voor diagnostiek en 

behandeling. Verder is er veel 
aandacht voor het aanleren 
van gesprekstechnieken, 

De snelle technologische ontwikkelingen in ICT, celbiologie,  
robotica en beeldvormende technieken vragen om nieuwe  
beroepen. De opleiding tot technisch geneeskundige wordt sinds  
2003 op de drie technische universiteiten aangeboden, maar alleen in 
Twente worden studenten opgeleid om ook patiëntenzorg te verlenen. 

consultvoering en ondersteunende vakken als 
elektrotechniek, medisch recht en ethiek.

WIE DOEN HET? Studenten die van biologie, 
wis- en natuurkunde houden, praktisch aan de 
slag willen met nieuwe technologieën in de 
zorg én graag met mensen willen werken. Er 
is wel een numerus fixus van 130 plaatsen per 
jaar.

UNIEK, WANT… de opleiding wordt ook in 
Delft en Eindhoven aangeboden, maar daar 
ligt het zwaartepunt op de ingenieurskant 
en worden studenten niet in de eerste plaats 
opgeleid voor een zorgberoep.
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HOE LOOPT HET? Als een trein: de meeste 
afgestudeerden vinden binnen enkele 
maanden een baan in een academisch 
of topklinisch ziekenhuis. De technische 
geneeskundige behandelt dan patiënten in 
samenwerking met een of meerdere medisch 
specialisten. Sinds de opleiding in 2003 
van start is gegaan, zijn er zo’n driehonderd 
technisch geneeskundigen afgestudeerd. 
En de vraag naar hen neemt nog steeds toe 
vanwege de steeds grotere rol van technologie 
in de gezondheidszorg.
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TOEKOMSTPERSPECTIEF: De universiteit 
is vorig jaar daarom ook gestart met het 
financieel ondersteunen van een fellowship 
technische geneeskunde. De opleiding stelt geld 
beschikbaar voor zes klinische opleidingstrajecten 
van twee jaar. Binnen deze trajecten leveren de 
fellows patiëntenzorg en bekwamen ze zich in het 
verrichten van complexe medisch-technologische 
zorg. Kandidaten voor een fellowship worden 
uitgekozen op basis van een opleidingsplan dat is 
goedgekeurd door Nederlandse Vereniging voor 
Technisch Geneeskundigen (NVvTG). 

De technisch 
geneeskundige  
richt zich op het 
verbeteren van 

diagnoses en therapie 
met behulp van 

technologie


