Medisch Codeur Basisopleiding
Algemeen
De Medisch Codeur Basisopleiding is bedoeld voor de beginnende medisch codeur. De opleiding is
praktijkgericht, waardoor u al tijdens de opleiding aan de slag kunt als medisch codeur. De opleiding
bevat een combinatie van trainingsdagen, zelfstudie, e-learning en oefendagen.
Bij deze opleiding is gekozen voor een effectieve trainingsaanpak door middel van geïntegreerd leren. Dit
houdt in dat medische terminologie, ziekteleer en coderen integraal worden behandeld. Naast het leren
coderen wordt ook aandacht besteed aan de rol van de medisch codeur in het kader van ontwikkelingen.
De Medisch Codeur Basisopleiding wordt afgesloten met een examen.

Voor wie?
De Medisch Codeur Basisopleiding richt zich op de medisch codeur met weinig tot geen werkervaring in
dit boeiende vakgebied. Gezien de praktijkgerichte aanpak van de opleiding is het wel van belang dat u in
de gelegenheid bent om gedurende de opleiding praktijkervaring op te doen.

Lesdata:
Dinsdag 4 september 2018
Dinsdag 18 september 2018
Dinsdag 2 oktober 2018
Dinsdag 16 oktober 2018
Dinsdag 30 oktober 2018
Dinsdag 13 november 2018
Dinsdag 27 november 2018
Locatie:
Duur:
Tijden:
Prijs:
Code:

Doel
De beginnend medisch codeur heeft na afloop kennis van onder andere de volgende onderwerpen:
Coderen in ICD-10, per hoofddiagnosegroep: ICD-10 met medische terminologie en ziekteleer van
diverse specialismen
Ontwikkelingen ziekenhuiszorg en kwaliteitsindicatoren
Charlson index en Codeadviezen
Aanpak en werkwijze: hoe lees ik een ontslagbrief? Hoe kom ik tot de juiste hoofddiagnose?
Gebruik van de ICD-10 boeken

Studieprogramma
Deze opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
7 Trainingsdagen
Zelfstudie en e-learning
Oefendagen en/of ervaring opdoen in de eigen werkomgeving
Examen (praktisch en theoretisch geïntegreerd)

Studiebelasting
De studiebelasting bedraagt gedurende de opleiding gemiddeld 8 uur per week.

Traject
Deze opleiding is los te volgen of als onderdeel van het opleidingstraject tot Medisch Codeur.

Vervolgopleidingen
Medisch Codeur Vervolgopleiding
Codespecialist
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