I NSERT

LEZEN EN BEGRIJPEN VAN MEDISCHE
DOSSIERS - EEN PRAKTISCHE BENADERING

competence center Assuralia

Locatie
Insert Brussels

de Meeûssquare 29
1000 Brussel

Data

Op donderdag (9u-16u)
01/10/20
08/10/20
15/10/20

Opleider
Reinhilde Buelens

Prijs

€ 1280 (leden Assuralia)
€ 1690 (Niet-leden)

competence center Assuralia

DOELSTELLING
x Het begrijpen en correct kunnen interpreteren van de medische termen
die voorkomen op medische vragenlijsten, medische getuigschriften en
verslagen van adviserende geneesheren.
x De evolutie van de aandoening en de mogelijke complicaties kunnen
inschatten.
x Het medisch kunnen beoordelen van ingevulde medische
vragenlijsten en het bepalen van acceptatievoorwaarden in het kader
van nieuwe verzekeringsaanvragen “Overlijden”, “Invaliditeit” en
“Gezondheidszorgen”.
x De link kunnen leggen tussen de pathologie en de medische kosten die
ermee gepaard gaan. Het begrijpen en correct kunnen interpreteren
van de medische termen die voorkomen op medische vragenlijsten,
medische getuigschriften en verslagen van adviserende geneesheren.
x De evolutie van de aandoening en de mogelijke complicaties kunnen
inschatten.
x Het medisch kunnen beoordelen van ingevulde medische
vragenlijsten en het bepalen van acceptatievoorwaarden in het kader
van nieuwe verzekeringsaanvragen “Overlijden”, “Invaliditeit” en
“Gezondheidszorgen”.
x De link kunnen leggen tussen de pathologie en de medische kosten die
ermee gepaard gaan.
x De voorafbestaandheid van een aandoening kunnen evalueren.
x Een inschatting kunnen maken van de arbeidsongeschiktheid die voortvloeit uit een pathologie.
DOELGROEP
Het seminarie richt zich tot:
x medewerkers die instaan voor de medische acceptatie “Overlijden”,
“Invaliditeit” en “Gezondheidszorgen”
x beheerders en verantwoordelijken schadedossiers “Invaliditeit” en
“Gezondheidszorgen”
PROGRAMMA
x De essentiële begrippen en terminologie uit de anatomie en de
pathologie met hun traumatische, chirurgische en medisch-wettelijke
achtergrond.
Met inbegrip:
x van de medische antecedenten en mogelijke evoluties
x De werking en de functies van de stelsels.
Met inbegrip van:
x de ermee gepaard gaande aandoeningen, onderzoeken en behandelingen
x de ermee gepaard gaande aandoeningen en de eraan gerelateerde
arbeidsongeschiktheid
x specifieke aandacht voor zenuwstelsel (link met psychiatrie,
depressies, ... gekaderd in medische kostenverzekering en
invaliditeitsverzekering)
x specifieke aandacht voor ‘Ernstige ziekten’ voorzien in de
hospitalisatieverzekering
x Opvolging van medische dossiers:
x medisch attest eerste vaststelling / pathologische voorgeschiedenis
x evolutie an de letsels / speciale onderzoeken, behandelingen,
acceptatie en weigering
x balans van de blijvende letsels / betwisting en opvolging gerechtelijk
dossier
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