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1.  Studenten op de universiteitscampus. Wie denkt dat technische   

 geneeskunde een mannenstudie is, vergist zich: 55 procent is vrouw.

2.  Ieder jaar stromen honderd studenten in voor de nog jonge studie  

 in Enschede.
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68 ‘Technische dokters’



Meer handen aan het bed! Het blijft in de 
gezondheidszorg een veelgehoorde kreet. 

Maar is er niet een geavanceerder oplossing om de 
zorg beter en efficiënter te maken? Aan de Uni-
versiteit Twente denken ze van wel. Reden: de 
technologie die in de zorg steeds verder oprukt. 
Artsen krijgen steeds modernere apparatuur tot 
hun beschikking, en dus liggen scherpere diag-
noses en effectievere therapieën in het verschiet.

Maar apparaten en dokters, dat gaat niet altijd 
even goed samen. Want een apparaat heeft knop-
pen, en als die kapot gaan, wordt een klassiek 
geschoolde arts al snel zenuwachtig. Wat dus ont-
breekt, zijn professionals die zowel verstand heb-
ben van het medische proces als van de techniek 
die dit proces ondersteunt.

Tekst: Roel Notten
Fotografie: Nout Steenkamp
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‘Dokters’ 
met 
verstand
van
techniek
In Enschede starten sinds 2004 elk jaar 
honderd studenten een opleiding die een 
brug wil slaan tussen het medische en 
het technologische domein. Roel Notten 
onderzocht wat hiervan precies de 
bedoeling is, Nout Steenkamp maakte 
de fotoreportage.



Een gat in de markt, moet de Universiteit Twente 
hebben gedacht toen zij in 2004 de opleiding technische 
geneeskunde startte. Het bleek een gouden greep. Ieder 
jaar stromen honderd studenten in voor deze zesjarige 
studie van drie jaar bachelor en drie jaar master, waarvoor 
een numerus fixus geldt. Toch is de opleiding nog relatief 
onbekend. En roept de naam ‘technische geneeskunde’ 
associaties op van introverte mannelijke techneuten die 
vooral geïnteresseerd zijn in technisch speelgoed.

Maar niets is minder waar. Technisch geneeskundigen 
krijgen, volgens een wetsvoorstel van demissionair minis-
ter Klink, een proefartikel in de wet BIG dat voorziet in 
negen voorbehouden handelingen. Dat voorziet 
in heelkundige handelingen, endoscopieën, injecties en 
puncties. En wie dacht dat technische geneeskunde een 
mannenstudie is, vergist zich: van de 100 studenten die 
door de gangen wandelen, is 55 procent vrouw en 45 
procent man.

Verschillende werelden
Gevraagd naar het waarom van deze studiekeuze, is een 
veelgehoord antwoord dat in de gezondheidszorg de 
ingenieur en de medicus in twee totaal verschillende 
werelden lijken te leven. Als een ingenieur het over gra-
den heeft, ziet hij een gradenboog voor zich, terwijl een 
medicus denkt aan koorts. Voor een breuk geldt iets ver-
gelijkbaars.

Dit verschil in referentiekader kan tot spraakverwar-
ring leiden. Want hoewel veel artsen bijvoorbeeld MRI-
scans maken of met deep brain stimulation werken, 
weten zij vaak totaal niet hoe de apparaten die ze daarbij 
gebruiken eigenlijk functioneren. Technische genees-
kunde wil daarom terug naar de vraag: hoe werkt tech-
niek? Zodat je die als zorgprofessional zó kunt inzetten 
dat je de beste diagnose stelt en de meest passende thera-
pie voorschrijft. De vergelijking dringt zich op met de 

makers van de eerste auto’s. Zij die de auto bedachten, 
kenden de werking van ieder schroefje en elk boutje. Pas 
jaren later kropen ook leken, die geen benul hadden van 
de technische werking van auto’s, massaal achter het 
stuur.

Kritiek
Technische geneeskunde is een nog jonge opleiding. 
Hierdoor zullen afgestudeerden flink hun best moeten 
doen om in het klassieke medische proces een nu nog 
niet bestaande positie te veroveren. Want er is ook kri-
tiek. Namelijk dat de hybride opzet van de opleiding – 
kennis uit twee werelden – tot te weinig specialistische 
kennis leidt. Veel afgestudeerden van de generalistisch 
opgezette opleiding kiezen er daarom voor zich verder te 
specialiseren in een promotieonderzoek. 

Maar één trend is duidelijk: op de lange termijn 
schuiven de medische en de technische wereld steeds ver-
der in elkaar. Technische geneeskunde wil daarbij helpen. 
Hoewel de precieze rol van technisch geneeskundigen 
binnen het medische proces nog niet helemaal is uitge-
kristalliseerd, hebben de TG’ers in Twente alle vertrou-
wen in een toekomstige rol van betekenis. -einde
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Technische geneeskunde 
roept associaties op van 
introverte mannelijke 
techneuten
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‘Technische dokters’



1.  Studenten tijdens een groepsopdracht. Naast  

 medische kennis en technisch inzicht leren  

 technisch geneeskundigen ook helder   

 communiceren.  

2.  Op de Human Patient Simulator (HPS) kunnen  

 studenten de effecten bekijken van verschil- 

 lende soorten medicijnen en behandelingen  

 in het menselijk lichaam. De pop is een van  

 de interactieve spelelementen in het   

 Experimental Centre for Technical Medicine  

 (ECTM), waar de practica plaatsvinden en   

 waar studenten minimaal invasief kunnen   

 opereren, hechten en bloedprikken.  
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3.  Concentratie tijdens een hoorcollege. 

4.  Studenten ontvangen feedback van hun   

 docent na een practicumbehandeling op 

 de HPS-pop. 

5.  Studenten relaxen bij Paradoks, de   

 studievereniging van technische geneeskunde  

 en biomedische technologie. 
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Ook biomedisch

De Universiteit Twente heeft naast technische geneeskunde ook 

de opleiding biomedische technologie in huis. Waar technische 

geneeskunde medische kennis wil verbinden met techniek, richt 

biomedische technologie zich primair op technologie. 

Afgestudeerden gaan vooral aan de slag in de industrie, om daar 

nieuwe technologische apparatuur voor de gezondheidszorg te 

helpen ontwikkelen.

4.
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1.  Tijdens de eerste drie jaar van de studie krijgen de studenten drie  

 uur practicum in de week.

2. Gamen of opereren? Hét kenmerk van technische geneeskunde  

 is de integratie van medische en technische kennis. 

3.  Benno Lansdorp, docent-onderzoeker

4.  Renee Kölgen, laatstejaarsstudent 

5.  Lex van Loon, derdejaarsstudent

6.  Miranda Schraa, derdejaarsstudent en voorzitter Paradoks

7.  Tom Hendriks, derdejaarsstudent en bestuurslid Paradoks
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