Nieuwsflits domein Health Information Management (VUmc Academie): Een deep dive in de
vernieuwde opleiding Zorgadministratie
Zo word jij de zorgadministrateur waar de toekomst om vraagt!
In onze vorige nieuwsflits lieten we je al kennismaken met de nieuwe opleiding
Zorgadministratie. In deze nieuwsflits nemen we een duik in drie van de geheel vernieuwde
modules van de opleiding: AO-IB, Communicatie en Zorglogistiek. Dus wil jij alvast een sneak
peek van de inhoud van de opleiding? Lees dan snel verder!
Opleidingsinformatie
Download het prijsoverzicht
Inzicht in jouw toekomstige rol met de module AO/IB
Als zorgadministrateur vervul je een spilfunctie als het
gaat om het bewaken van de zorgvuldigheid en de
continuïteit van de administratie van de zorg. In de
module Administratieve organisatie en interne
beheersing leer je hoe jij kunt bijdragen aan het
continue verbeteren en (digitaal) innoveren van het
zorgadministratieve proces.
Door het volgen van deze module krijg je onder
andere inzicht in:




Het innoveren van het zorgadministratieve proces;
De basisprincipes van risicomanagement en horizontaal toezicht in de zorg;
De zorgadministratieve processen aan de hand van de waardeketen van Porter.

Je sluit de module AO/IB af met een adviesrapport waarin het terugdringen van de
administratieve lasten binnen je eigen organisatie centraal staat.
Luisteren, samenvatten, doorvragen in de module Communicatie
Je kunt een kei zijn in je vak. Maar als je de handvatten mist om het belang van jouw advies
te onderstrepen, kan dat als gevolg hebben dat je onvoldoende draagvlak weet te creëren
voor jouw verbetervoorstellen.
Om ervoor te zorgen dat jij niet alleen een uitstekende zorgadministrateur wordt, maar ook
één die zich uitstekend weet te positioneren binnen het strategisch management, vormt
aandacht voor communicatieve vaardigheden een rode draad door de gehele opleiding.
Bovendien duiken we in de module Communicatie nóg dieper in op alle aspecten die hierin
van belang zijn.
In deze module leer je onder andere hoe je inspirerende en professionele presentaties kunt
geven, je collega’s (gevraagd en ongevraagd) kunt adviseren en coachen en verkrijg je
inzicht in de verschillende communicatiestijlen van Bolton & Bolton, waardoor je niet alleen
bewust wordt van jouw eigen communicatiestijl, maar ook die van je collega’s leert kennen
en hierop kunt acteren.
Inzicht in Zorglogistiek door middel van… gaming?
Ja, dat lees je goed! De module Zorglogistiek wordt, net als alle andere modules overigens,
zeer interactief en behandelt het belang van zorglogistiek vanuit verschillende invalshoeken:
de zorgvrager, de zorgverzekeraars en de zorginstellingen.

Dennis Moeke, lector Zorglogistiek aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen én gastdocent
bij de VUmc Academie over het vak: “Mensen blijven langer thuis; dat moet je anders
organiseren, samenwerken in de keten wordt steeds belangrijker, vakgebieden lopen in
elkaar over, zoals zorg en welzijn. Het is interessant om te onderzoeken wat dit betekent voor
de verschillende rollen en welke logistieke en administratieve consequenties dit heeft.”
Zorglogistiek is misschien niet direct een onderwerp waar je je als zorgadministrateur mee
bezig houdt. Desalniettemin is kennis op het gebied van logistieke concepten en principes
noodzakelijk om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
Opbouw van de opleiding
De gehele opleiding bestaat uit 10 modules en betreft een combinatie van online onderwijs
en contactdagen bij de VUmc Academie. Het volledige overzicht van de modules en
lesdagen is hier te downloaden. Indien gewenst is het ook mogelijk om losse modules te
volgen.
Meer weten? Vraag een vrijblijvend
informatiegesprek aan
Wil je sparren met onze onderwijscoördinator om te
zien of deze opleiding iets voor jou is? Vraag dan een
vrijblijvend informatiegesprek aan (telefonisch of via
Teams) door een mail te sturen naar
healthinformationmanagement@amsterdamumc.nl.
Aanmelden
Enthousiast geworden? Inschrijven voor deze opleiding kan nog tot en met 8 april. Doe dit
door een mail te sturen naar healthinformationmanagement@amsterdamumc.nl en daarbij
de volgende gegevens te vermelden:
-

Voor- en achternaam;
Functie;
De naam van de organisatie waarvoor je werkzaam bent;
Telefoonnummer;

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Hopelijk tot snel!

