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gezondheidseconomie, economische evaluatie, onderzoeksmethoden

Situering
Basisprincipes van de gezondheidseconomie en gezondheidseconomische evaluatie
aanreiken. Naast management-georiënteerde vakken enerzijds en farmacologische en
evidence-based georiënteerde vakken anderzijds, laat de gezondheidseconomische
visie toe om de gezondheidsaspecten op een correcte wijze aan de economische
context te verbinden. Inzicht in de verhouding tussen kosten enerzijds en
gezondheidswinst anderzijds is cruciaal.

Inhoud
Inleiding tot de gezondheidseconomie - Verschillen met andere economische sectoren
- Vraag naar en aanbod van gezondheidszorg - Basisprincipes
gezondheidseconomische evaluatie, methode en interpretatie van de resultaten Maatschappelijk belang van gezondheidseconomische evaluatie - Voorbeelden van
uitgewerkte studies: kritische beoordeling en maatschappelijke relevantie

Begincompetenties
De student beschikt over een goede kennis van de Engelse taal en beheerst de
basismethoden van statistiek en kansberekening.
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In staat zijn gezondheidseconomisch onderzoek toe te passen met een focus op
kosteneffectiviteit van gezondheidstechnologieën en - programma's
In staat zijn gezondheidseconomische analyses kritisch te beoordelen.
De resultaten van gezondheidseconomische analyses interpreteren voor toepassing
in de gezondheidssector.
Verschillende gezondheidssystemen kunnen onderscheiden

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, microteaching
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
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Studenten zullen enkele artikels lezen die plenair door enkele studenten zullen
voorgesteld worden en gezamenlijk zullen besproken worden.

Leermateriaal
Boek: health economics for non-economists (+/- 30€)

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Op vraag, begeleiding door docent

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Mengeling van open en multiple choice vragen

Eindscoreberekening
De vragen op het schriftelijk examen krijgen een gewicht dat wordt vermeld op het
examenformulier en dat gehanteerd wordt om via een gewogen gemiddelde de
eindscore te bepalen.
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