Erasmus MC Opleiding Geneeskunde
Afdeling Onderwijsbeleid & -advies

Erasmuscode
Bij het volgen van het onderwijs geldt een Erasmuscode die bestaat uit de volgende
richtlijnen:
•

De student komt op tijd bij te volgen onderwijs. De voorste plaatsen in de collegezaal
moeten zoveel mogelijk worden benut zodat de studenten, die onverhoopt toch te laat
komen, achterin plaats kunnen nemen. Ook voor docenten en eventueel aanwezige
patiënten is het prettig als de voorste plaatsen worden gebruikt.

•

De student komt op het ingeroosterde tijdstip van zijn vaardigheidsonderwijs.

•

De student toont interesse en betrokkenheid. Gedragingen of handelingen die niet uit
het beoogde doel van het onderwijs voortkomen, worden niet geaccepteerd.

•

De student heeft een schoon en verzorgd uiterlijk.

•

Etenswaren worden niet genuttigd tijdens het volgen van onderwijs.

•

De student stelt zich aan de patiënt voor wanneer de mogelijkheid wordt geboden om
voorin de collegezaal direct vragen te stellen aan de patiënt.

•

In beginsel spreekt de student de docent en de patiënt met ‘u’ aan.

•

De student gaat zorgvuldig om met zijn/haar zwijgplicht. De zwijgplicht houdt in dat de
student niets openbaar maakt van wat de student over en van patiënten te horen en te
zien krijgt. De zwijgplicht geldt dus al voordat deze wordt bezworen bij het artsexamen.

•

De informatie die de student op sociale media publiceert over medestudenten, docenten
en overige medewerkers van het Erasmus MC in de context van de opleiding binnen het
Erasmus MC is constructief, en bevat geen laster of schuttingtaal. De student realiseert
zich dat de inhoud van sociale media altijd vindbaar is en blijft.

De student kan bij het in gebreke blijven op bovenstaande worden aangesproken door
medestudenten, docent en patiënt. Indien volhardend in zijn gedrag kan de student - in het
belang van onderwijs en patiëntenzorg - de verdere toegang tot onderwijs worden ontzegd
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