Bij- en nascholingen

Opleiding tot Zorgadministrateur
(Niveau B)

Wilt u kennismaken met de verschillende facetten van de zorgadministratie en slagvaardiger kunnen reageren op de vragen die van alle kanten van de organisatie op u
afkomen? Dan is de Opleiding tot Zorgadministrateur (niveau B) wellicht iets voor u.
Inhoud
• Zorgadministratie
• Projectmanagement
• Organisatie van de gezondheidszorg
• Introductie tot informatiemanagement
(BISL)
• Introductie tot AO/IB
• Statistiek/Excel
• Kwaliteit
• Zorgdata & zorginformatie
• Zorglogistiek
• Kennismaking tot financiering in de zorg
(interne & externe)
• Wet-en regelgeving
• Introductie tot classificatiesystemen
• Introductie tot DBC systematiek

Start en duur
Ieder voorjaar in juni, 7 maanden
Opbouw
Iedere maand één contactdag en twee
webinars (afstandsleren
Toelatingseisen
Minimaal 1 jaar werkervaring in de

Enthousiast geworden?
Ga naar:
www.vumc.nl/domein-zorgadministratie
Of neem contact met ons op via:
VUmcAc-zorgadministratie@vumc.nl

zorgadministratie, MBO achtergrond.
Let op: verplicht voortraject Medisch
Ondersteunende Vakken (start najaar
oktober/november)
Locatie
VUmc Academie
De Boelelaan 1109
1081 HV Amsterdam

Website: www.vumc.nl/domein-zorgadministatie
E-mailadres: VUmcAc-Zorgadministatie@vumc.nl

Opleidingen Zorgadministratie
Zorgadministrateur is een beroep dat vraagt om vakbekwame en goedgeschoolde medewerkers.
Zij kunnen organiseren en inspelen op ontwikkelingen, meegaan met veranderingen in de zorg.
2010

De opleidingen ontstaan
in 2010
Behoefte aan goede opleiding vanuit de zorg.
Kunnen aansluiten bij veranderingen op gebied
van financiering, kwaliteitsindicatoren en
wetgeving.
 Kunnen inspelen op de veranderende rol van de
zorgadministraie.


2011



Het curriculum is ontwikkeld
door:



En bestaat uit het volgende
aanbod:

2013

Opleiding tot
zorgadministrateur
(Niveau A)

Medisch
Ondersteunende Vakken

Opleiding tot
zorgadministrateur
(Niveau B)
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VUmc Academie
Nederlandse Vereniging voor
Zorgadministratie en informatie
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Nederlandse Federatie van Universitair
Medische Centra

Kwaliteit
DBC systematiek
Wet- en regelgeving
Projectmanagement
Classificatie en standaarden
Beleids- en declaratieregels
Kostprijzen en berekeningen
Informatiemanagement
Organisatiekunde
Financiering

De opleiding is gecertificeerd:
Stichting Kwaliteitsbevordering
Zorgadministratieve Beroepen

Bedoeld voor veel branches:
Deelnemers uit:

Ziekenhuizen

Thuiszorg

GGZ

Gehandicaptenzorg

Verpleeg- en
verzorgingstehuizen

Onderwijsprogramma:











Contactdagen met o.a. gastcolleges en
vaardigheidslessen
Praktijkopdrachten
Toetsen
Praktijkgericht Onderzoek
Webinars
1 tot 1,5 jaar

Daarom deze opleiding!
Kunnen inspelen op
ontwikkelingen in de
zorg
Gecertificeerd
zorgadministrateur
Professionalisering van
de beroepsgroep
Internationale
standaarden
Gekwalificeerd
opleidingsinstituut
Ervaren docenten uit
de praktijk

Versterken van het
netwerk
Brede kijk op
zorgadministratie

Het resultaat is:

Focus op vaardigheidslessen in communicatie



Afstandsleren via
webinars



Slechts1 contactdag
per maand
Ondersteuning in
opzetten Praktijk
Onderzoek



Een diploma op MBO+/HBO+ niveau
Opname in het Register Zorgadministratie
van de SKZB
Een onderzoek in de eigen instelling

