
HOME ADVIES & COACHING IN DE KIJKER

SEMINARIES WIE IS CONFOCUS? CONTACT

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH 

⏱  8u30 Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

⏱  09u00 Inleiding van het seminarie

⏱  9u15 Overzicht van de belangrijkste types privéverzekeringen

Mr. Hugo Keulers en Mr. Sandra Lodewijckx, Lydian Advocaten

O.m. levensverzekering, lichamelijke ongevallenverzekering, gewaarborgd 

inkomen, hospitalisatie, medische fouten,...

⏱  10u45 Actuele knelpunten en organisatie van de private verzekering met aandacht 

voor de essentiële componenten

Dr. Jan Matthys, medisch expert

⏱  11u30 Koffiepauze

⏱  11u45 Verzekeringsondernemingen en de verwerking van medische gegevens

Dhr. Piet Calcoen, arts en jurist, medisch directeur DKV [aanvullende 

ziektekostenverzekeringen], voorzitter medische commissie Assuralia

Medische gegevens vervullen een cruciale rol voor de beoordeling van het risico bij 

het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst en voor de afhandeling van een 

schadegeval. De regelgeving rond privacy en de bescherming van het medisch 

geheim vormen het kader waarbinnen de verzekeringsondernemingen medische 

gegevens kunnen verwerken. Verzekeren is gestoeld op solidariteit. Antiselectie 

De wereld van de private verzekeringen: juridische 

en medische aspecten

�  09/10/2014 

  ALM, Berchem

⏱  1 dag

Tijdens dit seminarie belichten we de private verzekering vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken. 

Zowel de medische, juridische, als verzekeringsgerelateerde standpunten komen aan bod. Dit seminarie richt 

zich vooral naar advocaten, verzekeraars/makelaars en (raadgevende) geneesheren. Ook professionelen uit 

andere domeinen zijn van harte welkom.
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ondergraaft die solidariteit. Ook bij het ontwerpen van een nieuw 

verzekeringsproduct is een goede medische input van belang.

⏱  12u30 Lunch

⏱  14u00 Juridische regulatie en deontologie van het medisch deskundigenonderzoek, 

medische keuring in het kader van private verzekering en omgang met 

confidentiële info

Prof. Herman Nys, KU Leuven

Medische keuring in het kader van private verzekeringen en omgang met 

confidentiële info,...

⏱  15u15 Koffiepauze

⏱  15u30 De verzekeringsgeneeskundige en de evaluatie van schade

Evaluatie van schade, positie en handelingen t.o.v. de 

landverzekeringsovereenkomst en als raadgever bij privé verzekeringen.

⏱  16u45 Mogelijkheid tot vraagstelling

⏱  17u00 Einde van het seminarie

ALM, Berchem

Filip Williotstraat 9 

2600 Berchem 

Non-profit sector 400 euro excl. btw met syllabus, randinfo, catering en 

aanwezigheidsattest (indien gewenst)

Profit sector 490 euro excl. btw met syllabus, randinfo, catering en 

aanwezigheidsattest (indien gewenst)

Hoe betalen? Na ontvangst van uw inschrijving sturen we u een bevestiging, 

factuur en routeplan door. Gelieve de kostprijs van het seminarie 

over te schrijven op Confocus bvba - Sint-Truidersteenweg 576A - 

3500 Hasselt - Bankrekening FORTIS 001-5351909-10, met 

vermelding van factuurnummer. Indien u betaalt via de KMO-

portefeuille, klik hier.

Er is parking aan de locatie. Voor de deur zijn er 150 gratis parkeerplaatsen.

Ook in de aanpalende straten kunt u gratis en onbeperkt openbaar parkeren.

Bekijk de routebeschrijving.
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Recupereer 50% van uw 

inschrijvingsgeld via de KMO-

portefeuille!

Confocus werd door de Vlaamse Overheid erkend als 

opleidingsverstrekker. Dit wil zeggen dat u 50% uitspaart van uw 

inschrijvingsgeld dankzij subsidie van de Vlaamse Overheid.

Wat heeft u nodig voor uw subsidieaanvraag via de kmo-

portefeuille? 

1) Het erkenningsnummer van Confocus: DV.O106917.

2) Het aantal opleidingsuren van deze opleiding: 6 effectieve 

opleidingsuren

Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be of klik hier.

Let op:

De aanvraag moet ten laatste 14 dagen na aanvang van de 

opleiding ingediend worden! Het bedrag exclusief btw, 

cateringkosten en cursusmateriaal komt in aanmerking. Gelieve in 

ieder geval te wachten tot u een factuur heeft ontvangen om KMO-

portefeuille aan te vragen, zodat u voor het juiste bedrag subsidie kan 

aanvragen. Zo vermijdt u het risico dat uw aanvraag door Confocus 

geweigerd wordt, omdat deze niet conform is met de nieuwe richtlijnen 

vanaf 1 januari 2013!

Verantwoordelijke Barbara Castermans

Sint-Truidersteenweg 576A - 3500 Hasselt

T +32 (0)11 75 41 03

F +32 (0)11 75 41 04

barbara.castermans@confocus.be

OVB: erkenning voor 6 juridische punten in aanvraag

IGO: geïnteresseerde magistraten kunnen zich persoonlijk wenden tot het IGO met de vraag voor 

tussenkomst. Het IGO evalueert elke aanvraag afzonderlijk

FSMA: Confocus is geaccrediteerd door de FSMA

RIZIV: 6 CP accrediteringspunten in aanvraag

Verwante seminaries
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La responsabilité du fait des 

produits et l’assurance RC après 

livraison

�  09/10/2014

  Ibis New Style (ex-Mercure), 

Louvain-la-Neuve

⏱  1 dag

Verder lezen

Regeling lichamelijke schade in 

de praktijk

�  12/12/2014

  ALM, Berchem

⏱  1 dag

Verder lezen

Het onderwerp wordt ruim behandeld: theorie rond 

productaansprakelijkheid, verzekering BA na levering en 

contractmanagement."

Annelies Saveniers, Belfius Bank (opleiding "productaansprakelijkheid")

“

CONFOCUS BVBA

Sint-Truidersteenweg 576A

3500 Hasselt

T +32 (0)11/75 41 02

F +32 (0)11/75 41 04 

Lambroekstraat 5A

1831 Diegem

T +32 (0)2/892 80 50

T +32 (0)2/892 80 51

info@confocus.be

CONNECT

  

Disclaimer

BLIJF OP DE HOOGTE

Wenst u op de hoogte te blijven van onze 

seminaries en opleidingen? Vul uw e-mailadres 

in en ontvang onze nieuwsbrief.

E-mailadres

Inschrijven nieuwsbrief





Advocaat JanTuerlinckx@   te horen op 26 
& 28 augustus CONFOCUS@
Rrechtsdagen#  inschrijven? --> 
confocus.be/rechtsdagen

CONFOCUS CONFOCUS@

Studiedagen in combinatie met een 

CONFOCUS CONFOCUS@

23 May

23 May
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