Studiefiche
Vanaf academiejaar 2021-2022

Wetgeving en financiering van zorgvoorzieningen (D012150)
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 4.0
Studietijd 120 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2021-2022
B (semester 2)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2021-2022
Eeckloo, Kristof
Balthazar, Tom
Facon, Pedro
Schoonjans, Koenraad

hoorcollege
GE39
RE08
GE39
GE35

30.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
Medelesgever
Medelesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2021-2022
Master of Science in het management en het beleid van de gezondheidszorg

stptn
4

aanbodsessie
B

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Financiering, wetgeving, voorzieningen, gezondheidszorg
Situering
Dit opleidingsonderdeel heeft als doel inzicht te bieden in de financieringsmechanismen en
wetgeving die bepalend zijn voor het beleid van gezondheidszorgvoorzieningen. Per type
zorgvoorziening wordt in detail ingegaan op de belangrijkste erkennings-, programmatie- en
financieringsregels. Dit onderdeel is sterk op de actualiteit gericht. Het luik wetgeving is
gestructureerd rond een aantal capita selecta, met instellingsbreed of instellingsoverschijdend
toepassingsgebied.
Inhoud
Erkenning, programmatie en financiering van ziekenhuizen
Financiering en erkenning van ouderenzorgvoorzieningen
Financiering van de eerstelijn
Financiering van transmurale initiatieven
Vergoedingswijzen van zorgverleners
Privacy en gegevensbescherming
Impact Europese wetgeving (o.a. vrij verkeer, mededinging, aanbestedingen)
Kwaliteitswetgeving
Juridische aspecten van samenwerking
Wetgeving en financiering als incentives voor verandering
Begincompetenties
De studenten dienen met succes het opleidingsonderdeel “Juridische, financiële en
organisatorische aspecten van de gezondheidszorg” te hebben gevolgd of de erin beoogde
competenties op een ander manier hebben verworven.
Eindcompetenties
1 De student heeft inzicht in de erkennings-, programmatie en financieringsmechanismen van
1 zorvoorzieningen.
2 De student heeft inzicht in de juridische aspecten van de organisatie en de samenwerking
1 van zorgvoorzieningen.
3 De student kan complexe financiële en juridische regels vertalen naar een beleidsrelevante

(Goedgekeurd)

1

1 synthese.
4 De student kan ontwikkelingen in de (Vlaamse, Belgische en Europese) gezondheidszorg
1 koppelen aan beleids- en bedrijfskundige veranderingen.
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
Referenties
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
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
Enkel examenresultaat
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