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Situering
Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot het competentiegebied “Beheerder van
Kwaliteitszorg” en beoogt basisprincipes van de gezondheidseconomie en
gezondheidseconomische evaluatie aan te reiken. Naast management georiënteerde
vakken enerzijds en klinische en evidence-based georiënteerde vakken enerzijds, laat
de gezondheidseconomische visie toe om het gezondheidsaspect op een correcte
wijze aan het economische te verbinden. Inzicht in deze 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
economische evaluaties in het domein van de ergotherapie: kritische beoordeling en
maatschappelijke relevantie.

Begincompetenties
Een basiskennis statistiek en kansberekening wordt verondersteld. De algemene
toelatingsvoorwaarden voor het programma zijn van toepassing.
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In staat zijn om gezondheidseconomische onderzoeksmethodes toe te passen, met
nadruk op de kosten baten analyse van medische technologieën.
In staat zijn om gezondheidseconomische analyses kritisch te beoordelen en de
resultaten ervan te interpreteren voor toepassing in de medische praktijk.
In staat zijn om de klassieke economische concepten (schaarste, vraag, aanbod,
marktwerking, ...) toe te passen op de gezondheidszorg ;
In staat zijn om de concrete problemen in de gezondheidssector met behulp van
economische instrumenten te analyseren. Hij /zij heeft inzicht in de werking van de
markten voor ziekteverzekering.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
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Didactische werkvormen
Hoorcollege
Leermateriaal
20.0 EUR syllabus +handboek

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen, verslag
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen, verslag
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
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