Studiefiche
Vanaf academiejaar 2018-2019

Gezondheidseconomie (K000231)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 1)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Vandijck, Dominique
Annemans, Lieven
Trybou, Jeroen

hoorcollege
GE39
GE39
GE39

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Educatieve Master of Science in de maatschappijwetenschappen (afstudeerrichting
sociologie)
Master of Science in de sociologie

30.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
Medelesgever
stptn
5

aanbodsessie
A

5

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Vraag en aanbod in de gezondheidszorg, Efficiëntie en billijkheid, Economische
evaluatie in de gezondheidszorg, gezondheidszorgsystemen, kwaliteit van zorg
Situering
De studenten aanleren om het gezondheids(zorg)beleid met een economische bril te
bekijken, zowel voor wat betreft de besluitvorming op macroniveau als op microniveau.
De studenten vertrouwd maken met het jargon en de concepten van de
gezondheidseconomische literatuur.
Inhoud
1 Basisprincipes van de gezondheidseconomie
2 Belangrijkste thema's uit de gezondheidseconomie en kenmerken van de markt voor
1 1 gezondheidszorg; aanbod en vraag in de gezondheidszorg
3 Evolutie van de uitgaven in de gezondheidszorg + internationale vergelijking
4 Beleidsinstrumenten in de gezondheidszorg
5 Erkenning en programmatie van de ziekenhuiszorg
6 Financiering van de gezondheidszorg
7 Economische evaluatietechnieken, en medische besliskunde als instrument voor 1
1 beleidskeuzes
8 Economische aspecten van de preventieve gezondheidszorg 9
1 Gezondheidszorgsystemen
Begincompetenties
Noties van de basisprincipes van de economie aanbevolen
Eindcompetenties
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
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Didactische werkvormen
Hoorcollege
Leermateriaal
Referenties uit de literatuur + documenten uitgedeeld tijdens de les + handboek
Referenties
Referenties uit de literatuur + documenten uitgedeeld tijdens de les
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Examen: • schriftelijk examen: multiple choice en open vragen
Eindscoreberekening
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