Studiefiche
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De medische evaluatie van menselijke schade (D000846)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.
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Nederlands
Trefwoorden
verzekering van gezondheidsschade, medische schattingsmiddelen, schattingsmethoden
Situering
De doelstellingen van dit college zijn:
• Begripsvorming in de verzekeringsgeneeskunde en basisprincipes van het
• verzekeringsgeneeskundig handelen.
• Wegwijs worden in de verzekering van gezondheidsschade en de verschillende medische
• schattingsmiddelen.
Inhoud
Dit vak wordt parallel gegeven met het vak 'Menselijke schadeleer'. De student kan hierdoor
gemakkelijker verbanden leggen en relaties zien:
• basisbegrippen inzake menselijke schade: algemene medische begrippen (gezondheid,
• ziekte, gebrek, handicap) en verzekeringsgeneeskundige begrippen (psychofysieke schade,
• activiteitsongeschiktheid, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit);
• schadeherstel, schadevergoeding en schadepreventie in de verzekeringsgeneeskunde;
• beschrijving van schattingsmethoden: de baremale schatting, de loonkundige schatting, de
• professionele schatting;
• analyse van de causaliteitskwesties (bepaling van het oorzakelijk verband).
Begincompetenties
Geen specifieke vereisten
Eindcompetenties
1 De student kent de begrippen in de verzekeringsgeneeskunde en de basisprincipes van het
1 verzekeringsgeneeskundig handelen.
2 De student kan de verschillende medische schattingsmiddelen toepassen die gebruikt
1 worden in het domein van de verzekering van de gezondheidsschade.
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
Didactische werkvormen
Hoorcollege

(Goedgekeurd)
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Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Interactieve hoorcolleges die ook gevolgd worden door juristen.
Doel van deze interdisciplinaire cursus: elkaars taal leren verstaan. De juristen krijgen inzicht in
de schadeloosstelling van menselijke schade die meer is dan het uitvoeren van een
verbintenis. De artsen leren dat elk beleid (preventie, schadeloosstelling) een juridisch kader
vereist. Ze leren hun weg in de juridische wereld en moeten de eigenheid van de medische
benadering kunnen bewaren bij het bepalen van schade.
Leermateriaal
Lesnota's, slides
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen met korte open vragen en meerkeuzevragen
Eindscoreberekening
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