
CURRICULUM MPsBK – Module V, VI, VII en VIII 

Module V “Geïntegreerde Geneeskunde”   
In deze module wordt de gangbare, reguliere geneeskunde, met haar ontwikkelingen van verdieping en 
inzicht en de manier waarop we momenteel aankijken tegen de begrippen gezondheid, ziekte en 
genezing (het bio-medische denken), geplaatst tegenover de complementaire geneeskunde op basis 
van een systeembenadering.  
Hierbij worden belangrijke stromingen belicht, zoals acupunctuur, homeopathie, fytotherapie, 
ayurveda, traditionele chinese geneeskunde, manuele geneeskunde en natuurgeneeskundig 
onderzoek, enz. 
Verplichte literatuur 
R. van Wijk, C.W. Aakster (red.) – Integrale Geneeskunde (overzicht en prospect) – 2006 – Stichting TIG – 
ISBN 9081018612  
Samenvatting 
Het boek is opgezet als een reader en ingedeeld in vier hoofdrubrieken. In deel I ‘Hoofdstromen’ worden de hoofdstromen 
van CAM behandeld: acupunctuur, homeopathie, natuurgeneeskunde etc. In deel II ‘Relaties’: het aspect relaties binnen 
en buiten de CAM-praktijk. In deel III ‘Onderzoek en onderbouwing’ wordt gekeken naar het onderzoek naar en 
onderbouwing van deze geneeswijzen. In deel IV ‘Overdracht en implementatie’ komen onderwijs en onderwijsvernieuwing 
aan bod, alsmede de politiek-maatschappelijke integratie van deze geneeswijzen.  
 
Leereenheid 1: 
. Hoofdstuk 1 Inleiding (11) 
. Hoofdstuk 2 Inleiding tot de natuurgeneeskunde (15) 
. Hoofdstuk 3 Fytotherapeutica – ervaring met complexiteit (13) 
. Hoofdstuk 5 Homeopathie (15) 
. Hoofdstuk 6 De wetenschappelijke basis van acupunctuur (15) 
 
Leereenheid 2: 
. Hoofdstuk 9 Biofysische geneeskunde (18) 
. Hoofdstuk 10 Gezondheid, ziekte, genezen: een antropologisch perspectief (12) 
. Hoofdstuk 11 Psychotherapie in breder perspectief (21) 
. Hoofdstuk 12 Genezende energie (8) 
 
Leereenheid 3: 
. Hoofdstuk 14 Het helende samenspel (13) 
. Hoofdstuk 15 Basis-bioregulatiesysteem (12) 
. Hoofdstuk 20 Episteme: duurzame kennis van lijf en lichaam (20)  
 
Online: You tube – Integrative medicine 8 video’s; Visionmed 27 video’s 
 
Leerdoelen: 

• De student kan een aantal hoofdstromen beschrijven op het gebied van de complementaire en alternatieve 
geneeswijzen. TvB 1, 2 

• De student bouwt kennis op en verwerft inzicht m.b.t. de integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale 
factoren. TvB 2 

• De student verwerft inzicht in enkele specifieke aspecten, zoals: relaties met de opvattingen en praktijken in 
andere culturen, relaties tussen artsen/therapeuten en patiënt/cliënt, relaties tussen lichamelijk en geestelijk 
aspect. TvB 1, 2, 3 

• De student kan aan de hand van de wetenschappelijke bewijsvoering de klinische effectiviteit voor     
            een aantal complementaire geneeswijzen beschrijven: fytotherapie en acupunctuur.  

TvB 1, 2, 3 
• De student maakt een reis door de complementaire geneeskunde en stelt een aantal     

vragen, zoals:  
            hoe effectief is het onderzoek naar de effectiviteit van geneeswijzen. TvB 1, 2, 4, 5 
 
  

####### 
Module VI “Gezondheidsethiek”  
Deze module biedt zicht op ethische vraagstukken en dilemma’s die zich in de praktijk kunnen voordoen en 
hoe daarmee om te gaan. In de ethiek wordt gereflecteerd op de moraal, waarin de fundamentele waarden – 
welzijn en weldoen van mensen, alsmede het respect voor mensen en de gelijkwaardigheid vooropstaan -, 
samengevat in het principe van autonomie en het principe van rechtvaardigheid.   
Verplichte literatuur 
Inez de Beaufort, e.a. (red.) – De Kwestie: praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg –    2011 2e druk 
– Boom Lemma Uitgevers – ISBN 9789059317222 
 
 
Samenvatting 
De vraagstukken op het terrein van de gezondheidszorg zijn niet alleen zeer uiteenlopend en complex, maar ook aan 
verandering onderhevig. Het ethisch denken erover verandert mee (of niet soms?); zelfbepaling rond het levenseinde, 
embryogebruik bij kinderwens, het aanbod van zelftests en body checks binnen en buiten de zorg... Wat moet je daarvan 
vinden?  



De Kwestie omvat 63 zelfstandig leesbare, korte teksten die speciaal voor dit boek geschreven zijn. De Kwestie is opgezet 
als een praktijkboek, waarin praktische vragen vanuit ethisch perspectief op een systematische wijze worden belicht. Het 
boek wil het zelfstandig denken over ethische kwesties in de gezondheidszorg stimuleren. De vragen en opdrachten, 
bronnen en leessuggesties, verwijzingen naar andere bijdragen en naar websites, maken het tot een inspirerend boek 
voor het onderwijs, bij zelfstudie en bij groepswerk.  
 
Leereenheid 1: 
.  Schetsen van een kader over ethiek in het algemeen en medische ethiek in het bijzonder (pag. 19 t/m36) 
• Onderscheiden van ethische dilemma’s 
 
Leereenheid 2: 
. Keuze uit thema’s die relevant zijn voor de praktijk: o.a. euthanasie, palliatieve sedatie, levensvraagstukken, autonomie 
van de patiënt, oordelen over bekwaamheid, sterven/dood/levenskunst (keuze uit pagina’s praktijkboek ca. 180) 
 
Online: You Tube – Lectures on Health Care o.a. Marian Adriaansen en Gert Olthuis  
 
Leerdoelen: 

  . De student leert aan de hand van casuïstiek ethische dilemma’s te onderscheiden. TvB 1, 2, 3, 4 
. De student reflecteert op ethische vraagstukken en leert om tot deugdelijke analyses en goed onderbouwde 

argumentaties te komen. TvB 1, 2, 3, 4, 6 
. De student neemt kennis van de belangrijkste ethische theorieën en ethische aspecten van de 

hulpverleningrelatie. TvB 1, 2 
 

    
####### 

Module VII “Wetgeving en juridische kaders gezondheidszorg”  
Deze module omvat kennis van het juridische kader, waarbij te denken valt aan relevante onderdelen 
van de belangrijkste wetten, besluiten en regelingen op het terrein van de Nederlandse 
gezondheidszorg (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet op de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). 
* belangrijke aspecten uit de WGBO zijn: inhoud en omvang van de informatieplicht; de juridische 
status van standaarden, richtlijnen en protocollen; dossiervoering, levenstestamenten en de juridische 
rol van de familie igv kinderen en ouderen. 
* belangrijke aspecten uit de Wet BIG zijn: taakdelegatie en verantwoordelijkheden tussen 
verschillende professionals, alsmede de strafbepalingen uit deze wet. 
* belangrijke aspecten uit de Wet KCZ zijn: de cliënt heeft een klacht en wat nu? Taken en rol van een 
klachtencommissie. Attitude en handelwijze van een aangeklaagde professional. 
Verplichte literatuur 
Martin A.J.M Buijsen (red.) – Wetgeving gezondheidszorg – 2014 3e herziene uitgave – Maklu Uitgevers 
– ISBN 9789046606988 
Samenvatting 
Wetgeving gezondheidszorg bevat de belangrijkste wetten, besluiten en regelingen op het terrein van de Nederlandse 
gezondheidszorg. De bundel is overzichtelijk, gemakkelijk hanteerbaar en voorzien van een uitgebreid trefwoordenregister. 
Deze herziene en vermeerderde uitgave leent zich uitstekend voor opleidingen waarin gezondheidsrecht aan bod komt. 
Daarnaast is de verzameling een handig hulpmiddel in de dagelijkse juridische praktijk.  
 
Leereenheid 1: 
.    Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) pag. 65 – 124 
• Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 7 pag. 203 – 209 
• Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Wet KCZ) pag. 312 – 316 

 
Leereenheid 2: 
• Wet publieke gezondheid pag. 463 – 488 
• Zorgverzekeringswet pag. 538 – 594	
 
Online: You Tube – The Competence Group – E-learning module Gezondheidsrecht Wet BIG;   
              Politiekman – Nationaal Zorgfonds 

 
Leerdoelen: 

• De student neemt kennis van en bestudeert een aantal wetten en besluiten die relevant zijn voor de 
beroepsuitoefening en onderkent welke consequenties dit heeft voor de dagelijkse praktijk.  
 TvB 1, 2, 3 

• De student verwerft kennis en inzicht over ethische gedragscodes en verdiept zich in ethische vraagstukken en de 
handelingsopties terzake. TvB 2 

 
	

####### 
Module VIII “Organisatie Nederlandse Gezondheidszorg”  
Deze module gaat in op de structuur en het functioneren van de gezondheidszorg: hoe doorloopt de 
patiënt de gezondheidszorg, hoe zit de financiering van de gezondheidszorg in elkaar, hoe krijgen 
instellingen hun geld, wat betekent marktwerking, wat is de kwaliteit van de gezondheidszorg. Tevens 
wordt informatie geboden over de beroepen in de gezondheidszorg, over de verschillende instellingen 



voor behandeling en zorg, over de verhouding tussen preventie, curatie en verzorging, en over 
patiëntenorganisaties en –wetgeving. 
Verplichte literatuur 
Jan Maarten Boot – Organisatie van de gezondheidszorg – 2015 - Van Gorcum –    

              ISBN 9789023253822 
Samenvatting 
Iedereen die werkzaam is in de Nederlandse gezondheidszorg weet doorgaans vrij goed wat er speelt in zijn of haar 
directe werkomgeving. Een totaalbeeld ontbreekt echter veelal, terwijl dit voor een goed begrip van de eigen 
beroepsuitoefening en werksituatie wel noodzakelijk is. Veranderingen in het beroepenveld, in de samenwerking van 
verschillende beroepsbeoefenaren en instellingen, in de verhouding van preventie, curatie en verzorging, in de 
zorgverzekeringen en de bekostiging van zorg, in de wetgeving voor marktwerking, kwaliteit en patiëntenrecht: het zijn 
allemaal onderwerpen die van invloed zijn op de dagelijkse gang van zaken van zowel beroepsbeoefenaren als hun 
patiënten/cliënten. Er is (geactualiseerde) informatie over de beroepen, over de vele verschillende instellingen voor 
behandeling en zorg, over preventie en bedrijfsgezondheidszorg en over patiëntenorganisaties en -wetgeving. Ook 
gezondheid en ziekte blijven niet onbesproken, evenals de rol daarin van zowel de nationale als gemeentelijke overheid.  
 
Leereenheid 1: 
Uit de hierna vermelde hoofdstukken bestuderen de voor het beroep relevante onderdelen: 
• Hoofdstuk 1 Ziekte en gezondheid pag. 6 – 15 
• Hoofdstuk 2 Beroepen in de gezondheidszorg pag. 16 – 38 
• Hoofdstuk 3 Indeling en ordening van zorgvoorzieningen pag. 40 – 87 

 
Leereenheid 2: 
• Hoofdstuk 4 Preventieve en publieke gezondheidszorg pag. 90 – 128 
• Hoofdstuk 6 Patiëntenorganisaties en patiëntenrechten pag. 162 – 183 
• Hoofdstuk 7 Kwaliteit van zorg pag. 190 – 214 
 
Opmerking: een aantal onderdelen zijn eveneens bij Module VII aan de orde geweest. 
 
Online: ZonMw – Gezondheidsonderzoek en zorginnovatie 203 video’s 
 
Leerdoelen: 

• De student verwerft kennis en inzicht m.b.t. de communicatie met de reguliere en complementaire 
gezondheidszorg. TvB 2 

• De student heeft inzicht in de sociale kaart en onderscheidt organisaties in de (geestelijke) gezondheidszorg in 
Nederland en hun respectievelijke doelen. TvB 2 

• De student neemt kennis van de factoren die van invloed zijn op ziekte en gezondheid. TvB 1, 2, 3, 4 
• De student bestudeert het raamwerk van de gezondheidszorg en onderscheidt de verbanden tussen 

beroepsbeoefenaren, zorgvoorzieningen, structuren, geldstromen, en de positie van de patiënt/cliënt, en weet deze 
te beschrijven. TvB 1, 2, 3, 4 

 
 

####### 
Na bestudering van de 4 Moduledelen wordt een huiswerkopdracht verstrekt: samenvatting van 6 pagina’s A4 over de 
topics die behandeld zijn. Deze samenvatting wordt gecorreleerd aan de praktijk. Deze samenvattingen vormen onderdeel 
van de Portfolio. Bij de puntenbeoordeling van de examens wordt dit portfolio meegewogen. 

Collegedagen: Module V, VI, VII en VIII 

Bij de behandeling van de theorie wordt ook geoefend in kleine groepjes om de theorie meer eigen te maken. Bijv. Een 
casus bespreken, waarbij drie groepen een specifiek thema onder de loep nemen.  Ook wordt de eigen praktijkervaring 
meegenomen in de behandeling door bijv. beschrijvingen te laten geven van gedrag van de cliënten en deze te analyseren 
aan de hand van de theorie.  

 
Examen: 
Het open-boek examen omvat naast het uitwerken van enkele casussen per module: 
Module V – 20 meerkeuzevragen 
Module VI - 20 meerkeuzevragen 
Module VII – 15 meerkeuzevragen 
Module VIII – 15 meerkeuzevragen 
 
n.b.: Module V – literatuur 173 pagina’s: 5 pagina’s per uur =  35 sbu (studiebelastinguren) 
        Module VI – literatuur 198 pagina’s: 5 pagina’s per uur = 40 sbu 
        Module VII – literatuur 155 pagina’s: 5 pagina’s per uur = 31 sbu 
        Module VIII – literatuur 167 pagina’s: 5 pagina’s per uur = 34 sbu 
        Portfolio – 4 moduledelen x 6 pagina’s x 3 uur + voorbereiding = 110 sbu 
        Responsiecolleges – 4 dagen x 6 uur = 24 sbu 
        Online-studie (You Tube) 25 sbu 
        Open-boek examen – voorbereiding 40 uur + 6 uur examen = 46 sbu 
        DUC-certificaat met vermelding 345 sbu = 12 ects	
	


