
 

De opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie 
(BLT) aan de UC Leuven-Limburg biedt een verkort 

traject tot Medisch laboratoriumtechnoloog (MLT) 

aan. 
 

Het beroep van MLT is wettelijk beschermd door het 

Koninklijk Besluit van 12 februari 2019 (recent 

vernieuwd). De MLT is een persoon die voldoet aan de 

kwalificatievoorwaarden zoals bepaald in het KB. De 

erkenning is verplicht. Enkel laboratoriumtechnologen die 

houder zijn van de erkenning mogen het beroep 

uitoefenen . 

Als MLT kan je aan de slag als analist voor het chemisch, 

biochemisch, histologisch, serologisch, hematologisch en 

microbiologisch routinewerk of als uitvoerend 

laboratoriumpersoneel in officiële diensten voor hygiëne. 

Je kan terecht in diagnostische laboratoria van algemene 

en universitaire ziekenhuizen, in privé-laboratoria van 

erkende klinische biologen en dierenartsen, in 

poliklinieken of bloedtransfusiecentra.  

 

BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE 
VERKORT TRAJECT MLT  

PROGRAMMA 

Het programma bestaat uit 69 studiepunten en bevat volgende opleidingsonderdelen: 

1. Hematologie en laboratoriumhematologie theorie 

2. Hematologie lab 

3. Klinische chemie theorie 

4. Klinische chemie en instrumentele chemie lab 

5. Microbiologie en klinische microbiologie theorie 

6. Microbiologie lab 

7. Kwaliteitszorg 

8. Technieken in de cel- en weefselleer 

9. Verplichte stage (600 u) 

PRAKTISCH 

• Instappen kan zowel in september als in februari. 

• Lessen worden georganiseerd in avondonderwijs (2 tot 3 x per week) te UC Leuven-Limburg, campus 

Gasthuisberg, zodat de opleiding gecombineerd kan worden met een job. 

MEER INFO 

Meer info over dit traject vind je op de website (www.ucll.be). Indien je vragen hebt, kan je contact opnemen met 

Anne Van Dommelen (anne.vandommelen@ucll.be), trajectcoach van dit verkort traject. 

Omdat we het belangrijk vinden iedereen goed te informeren, organiseren we infomomenten op campus Gasthuisberg. 

Meer informatie hierover en de exacte data vind je op de website (www.ucll.be). 

CAMPUS GASTHUISBERG 

Onze Leuvense campus (Herestraat 49, 3000 Leuven) is gelegen op site Gasthuisberg. Gasthuisberg staat in binnen- 

en buitenland bekend om zijn expertise op gebied van gezondheidszorg en technologie. Door onze aanwezigheid op 

deze site willen we de goede samenwerking met het UZ Leuven en de Associatie KU Leuven nog verder versterken. Via 

deze onderlinge kruisbestuiving kunnen wij de kwaliteit van ons professioneel onderwijs, waar UC Leuven-Limburg om 

bekend staat, voortdurend verbeteren. 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

Om in te stappen in dit traject dien je in het bezit te 

zijn van één van onderstaande diploma’s: 

• Bachelor in de Biomedische Wetenschappen 

en huidige combinatie met studie master in 

de Biomedische Wetenschappen 

• Master in de Biomedische Wetenschappen; 

• Bachelor in de BLT, afstudeerrichting 

Farmaceutische en Biologische  

Laboratoriumtechnologie. 
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