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Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 4.0
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Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2019-2020
Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen
Educatieve Master of Science in de maatschappijwetenschappen
(afstudeerrichting criminologische wetenschappen)
Master of Science in de criminologische wetenschappen
Master of Laws in de rechten

30.0 u
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stptn
4
4
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A
A

4
4

A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Gerechtelijke geneeskunde, Forensische geneeskunde

Situering
De studenten vertrouwd maken met de belangrijkste medico-legale problemen die zich
in het kader van de rechtspleging en meer in het bijzonder het opsporingsonderzoek
kunnen stellen en die slechts door de deskundige tussenkomst van een arts kunnen
worden opgehelderd.

Inhoud
Definitie -Gerechtelijke autopsie - De dood: definitie en postmortale lijkenverschijnselen
- Methodes om het post-mortem interval te bepalen - Identificatietechnieken - Plotse en
onverwachte dood bij de volwassene - Sudden infant death syndrome - Asfyxie:
algemeen, verdrinking, ophanging, wurging en strangulatie, smoring, dooddrukking en
toxische asfyxie - Fysische agentia: thermische schade en elektrocutie - Mechanisch
geweld: steek- en snijwonden, stomp traumatisch geweld - Kindermishandeling,
battered women, ouderenmishandeling, battered parents, folteringen Verkeersongevallen - Schotverwondingen - Alcohologie - Seksuele misdrijven - Death
in custody.

Begincompetenties
Theoretische kennis van het Belgisch judicieel systeem en de strafwetgeving Basisprincipes van de biologie en de anatomie (secundair onderwijs niveau)

Eindcompetenties
1
1
1
2
1
1
3

Een uitgebreide, grondige basiskennis hebben van en inzicht hebben in de diverse
topics van de gerechtelijke geneeskunde, inbegrepen een goede kennis hebben van
het wetenschappelijke en vakspecifieke jargon.
Zelfstandig, met de hulp van de bestaande literatuurbronnen, oordelen welke
medico-legale handelingen nuttig kunnen zijn bij de opsporing van misdrijven waarbij
menselijke schade werd berokkend
Kritisch de wetenschappelijke waarde van de forensische methoden analyseren.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
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Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Interactieve hoorcolleges;
Elektronisch leerplatform (Minerva)

Leermateriaal
Het cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld via Minerva en kan verder uitgediept
worden via het aanbevolen handboek Forensische Geneeskunde, W. Van de Voorde
(Die Keure) en Pekka Saukko, Bernard Knight. Knight's Forensic Pathology. London
2004

Referenties
- Jason Payne-James et al.. Simpson's forensic medicine, Hodder Arnold, London 2011
- DiMaio V.J.M., Dana S.E. Handbook of Forensic Pathology, CRC Press, Taylor &
Francis, Bocca Raton, Londen, New York, 2007.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
e-mail of rechtstreeks contact / Minerva

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
Open vragen: praktijkgerichte analyse en aanpak van een medico-legaal probleem

Eindscoreberekening
MKV (70%) & Open vragen (30%)
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