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Situering
In dit opleidingsonderdeel wordt een overzicht gegeven van de juridische, financiële en
organisatorische aspecten van de gezondheidszorg in België. De doelstelling is om
inzicht te verwerven in de organisatie van de gezondheidszorg en de rol van de
belangrijkste actoren. Studenten dienen na dit opleidingsonderdeel in staat te zijn om
op een zelfstandige wijze de principes inzake de actoren in de gezondheidzorg en de
wijze waarop deze georganiseerd zijn te kennen, te begrijpen en toe te passen bij
concrete praktijkproblemen. Het opleidingsonderdeel wordt gesitueerd in de rol van
(klinisch) leider.
In dit opleidingsonderdeel krijgt internationalisering vorm via de integratie van
Engelstalig leermateriaal en internationale wetenschappelijke publicaties.

Inhoud
In dit opleidingsonderdeel worden volgende leerinhouden behandeld:
• Basisprincipes van de organisatie en de financiering van de gezondheidszorg in
België
o Vergelijking gezondheidszorgsystemen
o Logische verbanden tussen basiselementen Belgisch systeem
o Inzicht in de financieringsmechanismen in de gezondheidszorg
• Juridische aspecten:
o Juridische aspecten betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen
(statuut en bevoegdheden);
o Aansprakelijkheid bij het uitoefenen van gezondheidszorgberoepen;
o Juridische aspecten bij het beginnend leven (abortus en medisch begelede
voortplanting), eindigend leven (euthanasie en andere medische beslissingen bij
het levenseinde)
° gedwongen opneming, gedwongen behandeling, beheer van goederen van de
onbekwame;
o Beroepsgeheim en privacybescherming
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Er wordt voortgebouwd op de eindtermen van de bacheloropleidingen toegelaten tot
deze opleiding. De student beschikt over een goede kennis van de Engelse taal.
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Organisatie en financiering van gezondheidszorg in een globaal kader begrijpen en
analyseren. Vanuit een overkoepelend perspectief vergelijkingen maken tussen
gezondheidszorgsystemen.
Wetteksten en andere normatieve teksten begrijpen, analyseren en in een globaal
kader plaatsen
De juridische relaties tussen patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars beschrijven.
De belangrijkste normen inzake beroepsuitoefening in de individuele
gezondheidszorg onderkennen en beschrijven
Dilemma's inzake patiëntenrechten en beroepsgeheim analyseren en op grond van
wetgeving en algemene ethische beginselen een oplossing voorstellen en
beargumenteren.

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
Leermateriaal
• Presentaties en documenten via Minerva
• Codex gezondheidsrecht (faculatief) of wetgeving via internet

Referenties
T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS (ed.), Handboek gezondheidsrecht,
Antwerpen, Intersentia, 2014

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Interactieve lesvorm met ruimte voor interactie Persoonlijk: op afspraak

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
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
Voor de meerkeuzevragen wordt de standard setting (hogere cesuur) toegepast.

Eindscoreberekening
De eindscore wordt volledig bepaald door het schriftelijk examen.
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