Studiefiche
Vanaf academiejaar 2015-2016

Arbeidsongeschiktheid en sociale verzekering (D012313)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 80 u
Contacturen
25.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2018-2019
A (semester 1)

Nederlands

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
Du Bois, Marc
Vandeweerdt, M.

hoorcollege
excursie

12.5 u
2.5 u

KULEU Verantwoordelijk lesgever
KUL
Medelesgever

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

stptn
3

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
arbeidsongeschiktheid, medische evaluatie, menselijke schade

Situering
Dit opleidingsonderdeel maakt deel uit van de module "Arbeid en Maatschappij".
Het behandelt de beginselen van sociale zekerheid, sociale wetgeving, professionele
risicoverzekering en schadeleer vanuit arbeidsgeneeskundig perspectief.

Inhoud
1
2
1
3
1
4
1

Algemene overzicht en organisatie van de sociale zekerheid
Schadeleer en begrippenkader van de WHO m.b.t. menselijk functioneren en
handicaps
Sociale wetgeving en professionele risicoverzekering, met nadruk op
arbeidsongeschiktheid
Medische aanvraag- en evaluatieprocedures waarmee de bedrijfsarts in contact
komt

Begincompetenties
Geen specifieke vereisten

Eindcompetenties
1
1
1
2
1

De student heeft inzicht in de organisatie en de medische criteria van de sociale
verzekeringen waarmee de bedrijfsarts in contact komt, in het bijzonder de
professionele risicoverzekeringen.
De student heeft inzicht in de medico-legale basisbegrippen op het gebied van
menselijke schade en arbeidsongeschiktheid.

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
Begeleide zelfstudie, excursie, hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Interactieve colleges

(Goedgekeurd)

1

Bezoek aan het Fonds voor Beroepsziekten
Zelfstudie

Leermateriaal
Lesnota's

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen, werkstuk
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen, werkstuk
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijke studieopdracht met mondelinge bespreking op het examen

Eindscoreberekening

(Goedgekeurd)
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