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Situering
Deze cursus is een basiscursus en heeft tot doel de studenten inzicht te geven in
enkele basisconcepten en de structuur van de eerstelijnsgezondheidszorg in België.
Daarbij wordt ook de link gemaakt tussen de gezondheids- en welzijnssector en actuele
evoluties inzake samenwerking.
De studenten maken kennis met de basisuitgangspunten van een geïntegreerde
systematische benadering in het kader van gemeenschapsgerichte
eerstelijnsgezondheidszorg (COPC). In een projectweek (COPC week) maken ze
kennis met gemeenschapsgerichte eerstelijnsgezondheidszorg in de praktijk, onder
andere door het opstellen van een gezondheidsprofiel van de gemeenschap. De
studenten werken hiervoor samen met studenten uit andere opleidingen, o.m.
geneeskunde.
Via discussie en reflectie worden de studenten gestimuleerd om kritisch en
geëngageerd vanuit hun eigen professionele achtergrond te reflecteren over sterktes,
zwaktes, uitdagingen en opportuniteiten voor eerstelijnsgezondheidszorg.

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisatie en samenwerking in de eerstelijnsgezondheidszorg: begripsomschrijving,
financiering, knelpunten, actuele ontwikkelingen, analyse van bevorderende en
belemmerende factoren t.a.v. interdisciplinaire benadering van
gezondheidsproblemen op de eerste lijn;
Health Care Needs Assessment: begripsomschrijving, belang, methodieken en
benaderingswijzen, gegevensverzameling in Vlaanderen;
Community Oriented Primary Care: begripsomschrijving, het illustreren van
concepten van gemeenschapsgerichte eerstelijnsgezondheidszorg aan de hand van
interviews met patiënten en zorgverstrekkers, het stellen van een gezondheidsprofiel
van het werkingsgebied;
interprofessionele competenties en het beschrijven van zorgnoden aan het hand van
ICF
ziekte, gezondheid en sociaal-economische gezondheidsverschillen

Begincompetenties
• Kernbegrippen, basisconcepten en theoretische modellen van de sociologie,
• antropologie en volksgezondheid kennen en toepassen op de problematiek uit
• degezondheidsvoorlichting en -bevordering
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Inzicht hebben in sociologie, antropologie en volksgezondheid als ondersteunende
wetenschappen voor de gezondheidsvoorlichting en –bevordering en hun belang
ervan onderkennen
Nieuwe en complexe problemen kritisch analyseren vanuit maatschappelijke visies,
ethische opvattingen en internationale ontwikkelingen
Inzicht hebben in de complexiteit van gezondheidsgerelateerde gedragingen
Waardebewust en genuanceerd oordelen over kwesties met betrekking
totgezondheidsgerelateerde gedragingen
Inzicht hebben in de complexiteit van gezondheidsproblemen en
gezondheidsgerelateerde gedragingen
Actuele gezondheidsgerelateerde maatschappelijke problemen, hedendaagse
opvattingen en het beleid op het gebied van gezondheidsgerelateerde gedragingen
met de nodige kritische zin benaderen en inschatten

Eindcompetenties
1
1
1
2
1
3
1

• Het opstellen van een multi-dimensioneel gezondheidsprofiel van een
afgebakend werkingsgebied (wijk/gemeente/…) op basis van verschillende
informatiebronnen (individuele patiënten, hulpverleners, statistische data, ..)
• Het beschrijven van de zorgnood van een patiënt aan de hand van
het ICF in een individueel multidisciplinair zorgplan.
• Het reflecteren over de rolverdeling en sterktes en beperkingen van
verschillende vormen van interprofessionele samenwerkingsverbanden

Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, project
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
•
•
•
•

Dit opleidingsonderdeel omvat een projectweek (COPC week). De COPC week loopt
van maandag tot en met donderdag (volledige dagen). Op vrijdag is er een halve dag
reflectie voorzien.
Als voorbereiding op de COPC week worden twee inleidende hoorcollege's gegeven

Leermateriaal
Nota's bij de colleges en literatuurselectie beschikbaar op Minerva.
Geraamde kostprijs : 10 euro

Referenties
• Rhyne R, Bogue R, Kukulka G et al (ed). Community-Oriented Primary Care: health
• care for the 21st Century. American Public Health Association, Washington, 1998.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Interactieve ondersteuning via minerva of na afspraak via e-mail (sara.willems@ugent.
be of lynn.ryssaert@ugent.be)

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
Participatie, werkstuk, peer-evaluatie, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
•
•
•
•
•
•
•

Voorbereidende opdracht COPC week: ICF module
Verplichte aanwezigheid tijdens de volledige COPC week (van maandag tot en met
donderdag, volledige dagen) en de reflectiesessie op vrijdag (halve dag).
Participatie tijdens de activiteiten van de COPC week via peer-assessment en door
de tutoren
groepsverslag COPC week
werkstuk 'health advocacy 'brief aan hulpverlener/voorziening
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Aanwezigheid op alle verplichte activiteiten is een criterium om te kunnen slagen voor
dit vak. Geen volledige of gedeeltelijke vrijstelling mogelijk. In geval van een wettige
afwezigheid (zie onderwijs- en examenreglement) wordt een vervangopdracht voorzien.

Eindscoreberekening
COPC-week (/30)
• voorbereidende opdracht ICF
• aanwezigheid en participatie
• groepsverslag
• werkstuk health advocacy
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