Post-MBO Zorgadministratie
Basisopleiding (VAK-vrouw
Zorgadministratie)
Algemeen
De post-MBO Zorgadministratie Basisopleiding (VAK-vrouw Zorgadministratie) maakt samen met de
vervolgopleiding en het afstudeertraject onderdeel uit van de post-MBO Zorgadministratie (traject VAKvrouw Zorgadministratie). Tijdens de post-MBO Zorgadministratie Basisopleiding wordt aandacht besteed
aan Vaardigheden, Attitude en Kennis (VAK) die van belang zijn wanneer u werkzaam bent als medisch
secretaresse of medewerker zorgadministratie in de gezondheidszorg.

Voor wie?
Deze opleiding richt zich voornamelijk op mensen die werken als afdelings- en/of medisch secretaresse,
poli-assistente, administratief medewerker of een vergelijkbare functie in een ziekenhuis, GGZ- of VVTinstelling.

Doel
Tijdens deze opleiding wordt uw kennis verdiept en verbreed. U kunt na afloop een voorstel doen voor
verbetering van de registratie en/of het proces. U kunt aan een zorgverlener of manager uitleg geven over
DBC/DOT en het belang van registratie. Kortom: u bent beter in staat de mensen om u heen te
ondersteunen en te helpen bij het realiseren van juiste, tijdige en volledige registratie. De opleiding wordt
afgesloten met een erkend deeldiploma.

Startdatum:
donderdag 13 september 2018
Lesdata:
Donderdag 13 september 2018
Donderdag 27 september 2018
Donderdag 18 oktober 2018
Donderdag 8 november 2018
Donderdag 29 november 2018
Donderdag 20 december 2018
Locatie:
Duur:
Tijden:
Prijs:
Code:

Studieprogramma
Ontwikkelingen in de gezondheidszorg die betrekking hebben op zorgadministratie
Financiering in de gezondheidszorg (o.a. DBC/DOT, Wlz en Wmo)
Registratie en verbetering
Processen- en verbetering
AO/IC en Horizontaal Toezicht
Timemanagement
Proactief handelen

Studiebelasting
De basisopleiding bestaat uit 6 lesdagen, tussentijdse praktische opdrachten en een eindopdracht.

Traject
Deze opleiding is los te volgen of als onderdeel van de post-MBO Zorgadministratie (het traject VAKvrouw Zorgadministratie). VAK staat voor Vaardigheden, Attitude en Kennis. Het gehele opleidingstraject
is gericht op het (verder) ontwikkelen van deze aspecten. Of u het gehele traject nodig heeft, is afhankelijk
van uw functie en de wensen en/of de eisen van de zorginstelling waar u werkt. De verschillende
onderdelen zijn ook met tussenpozen te volgen. U kunt dit spreiden over maximaal 3,5 jaar.

Vervolgopleidingen
Post-MBO Zorgadministratie Vervolgopleiding
Post-MBO Zorgadministratie Afstudeertraject
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