Studiefiche
Vanaf academiejaar 2017-2018

Milieugezondheidkunde (D001439)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 4.0
Studietijd 100 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2018-2019
A (semester 2)

Nederlands

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
Wildemeersch, Dirk
De Henauw, Stefaan
Hoet, Peter
Lavrysen, Luc

hoorcollege
GE12
GE12
KUL
RE12

25.0 u
Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
Medelesgever
Medelesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
Master of Medicine in de arbeidsgeneeskunde

stptn
4

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
gezondheid en leefmilieu, risico-analyse, milieugerelateerde gezondheidsproblemen

Situering
Dit opleidingsonderdeel maakt deel uit van de module "Arbeid en Maatschappij". Het
behandelt de studie van gezondheid en leefmilieu vanuit arbeidsgeneeskundig
perspectief.
Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op inzichten uit het vak Arbeids- en
milieutoxicologie nodig voor begrip van de onderwezen materie.

Inhoud
1
2
3
4
5
6

Risico-analyse voor arbeidsmilieu
Milieuwetgeving en benadering vanuit de overheid
Samenwerking met milieucoördinator / bedrijfsmilieuzorg
Bioterrorisme
Afvalbeheersing
Lucht, bodem en watervervuiling

Begincompetenties
Het is aangewezen eerst het opleidingsonderdeel "Arbeids- en milieutoxicologie" uit het
eerste masterjaar te volgen vooraleer dit vak aan te vangen.

Eindcompetenties
1
2
1
1
1

Basisinzicht hebben in problemen van milieu en gezondheid bij de mens
De specifieke bedrijfsgerelateerde processen en mogelijke problemen met
betrekking tot milieu en gezondheid plaatsen in een breder multidisciplinair kader
van milieugezondheidkunde en deze kunnen bespreken met de milieucoördinator, de
werkgever en andere actoren in het domein van de milieugezondheidkunde

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

(Goedgekeurd)
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Begeleide zelfstudie, hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Interactieve colleges

Leermateriaal
Lesnota's

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijke opdracht: uitwerken van een casus onder vorm van een short paper

Eindscoreberekening

(Goedgekeurd)
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