
Benodigdheden voor de Onderwijspraktijk (OWP) Mondzorgkunde 
Wat moet je zelf tijdig aan schaffen;  

- Fantoom kaken en wangen;  
Deze kun je aanschaffen via: https://webshop.han.nl/ onder het kopje ‘’studiematerialen’’. 
De kosten voor het ‘’Kooppakket MZK 2022-2023’’ zijn €266,25.  

 
De kaken en wangen ontvang je  tijdens de 1e lesdag op maandag 29 augustus.   
Uitgifte vindt uitsluitend plaats na bewijs van betaling; voor ontvangst en akkoord wordt 
getekend. Zodra het kooppakket betaald is ontvang je per e-mail een betaalbevestiging. De 
betaling dient uiterlijk 24 augustus binnen te zijn. Mocht de betaling niet tijdig zijn 
ontvangen dan  wordt het pakket niet uitgegeven. Dit kan studievertraging opleveren. We 
starten immers meteen op 29 augustus met het praktijkonderwijs.  
Teruggave van de kosten van het kooppakket is niet mogelijk, ook niet bij het voortijdig 
beëindigen van jouw studie. 

• Witte (ook de zool) dichte- afneembare schoenen.  

• Veiligheidsbril (via bouwmarkt- opticien of in de HAN CampusStore op K33)  
 

Waar zorgt de opleiding voor; 

• witte kliniekkleding  via Radboudumc 

• hepatitis B vaccinatie via Radboudumc 
(Alvorens je start met patiëntbehandelingen in het propedeusejaar moet je gevaccineerd zijn 
tegen hepatitis B. Deze vaccinatie wordt georganiseerd door de opleiding en verzorgd door 
het AMD. (Arbo- en milieudienst van  het Radboudumc)  
Hier zijn geen kosten aan verbonden. Indien je al volledig bent gevaccineerd tegen Hepatitis B 
(levenslange bescherming), moet je voordat je start met patiëntbehandelingen een kopie 
bewijs (titerbepaling) inleveren bij het AMD (Arbo- en milieudienst). Hier ontvang je tijdens 
de start van het studiejaar nadere informatie over.) 

• een kleding/ materialenkluis  
 
Lesrooster 1e en 2e week;  29 aug tm  10 sept.  
Op Intro programma Mondzorgkunde | HAN intro 2021 staat het programma.  

 
Maandag 29 aug eerste lesdag! Wat neem je mee op deze  1e lesdag; 

• je HANCARD➔ . Nodig om alles te faciliteren mbt Onderwijspraktijk- kleding en toegang.  
zorg daarom dat je deze tijdig aanvraagt zie Stap 3: Flitsende start (han.nl) 

• witte schoenen en veiligheidsbril  

• pen en papier laptop?  
 

Tijd over?  
Loop dan (ca. 8 min.) even langs de hoofdlocatie op Kapittelweg 33 Locaties van de HAN  
Met je ontvangen HAN postcard  kun je  een  mooie linnen HAN-tas ophalen. Super handig om je 
praktijk materialen zoals de kaken en wangen in te bewaren.  
 

https://webshop.han.nl/
https://www.han.nl/evenementen/2022/08/intro/nijmegen/mondzorgkunde/
https://www.han.nl/studeren/voltijd/studiekeuze/flitsende-start/
https://www.han.nl/contact/locaties/

