Nieuwsflits domein Health Information Management (VUmc Academie): Wees er snel bij, de
inschrijvingsdeadline voor de opleiding Zorgadministratie komt in zicht!
Jezelf verzekeren van een plek in onze vernieuwde opleiding? Schrijf je in vóór 8 april!
Het is bijna zover: in mei gaat de opleiding Zorgadministratie van start! Dat betekent dat de
inschrijfperiode op 8 april sluit. Wil jij nog verzekerd zijn van een plekje? Vraag dan nog snel
een informatiegesprek aan met onze onderwijscoördinator of meld je direct aan!
Opleidingsinformatie
Download het prijsoverzicht
Ontwikkel jezelf tot een volwaardig sparringpartner op strategisch niveau
In de opleiding behandelen we niet alleen de vakinhoudelijke kennis, maar kijken we juist ook
naar de bredere rol van jou als zorgadministrateur in een organisatie. Dat betekent dus dat je
niet alleen een vakinhoudelijke verdiepingsslag maakt, maar ook je horizon verbreedt en
leert om verder te kijken dan alleen naar de processen en werkzaamheden binnen je eigen
afdeling.
Bovendien werk je tijdens de opleiding samen met mede vakgenoten en is het dus een
uitstekende manier om je eigen netwerk uit te breiden en een kijkje in de keuken te nemen
van andere zorginstellingen.
Opbouw van de opleiding
De gehele opleiding bestaat uit 10 modules en betreft een combinatie van online onderwijs
en contactdagen bij 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.
Module uitgelicht: Informatievoorziening
“De zorgbedrijven veranderen vanuit informatie-oogpunt
sneller dan we mogelijk doorhebben. Onbewust is de
zorg steeds afhankelijker geworden van goede
informatievoorziening. Daarom is het belangrijk om de
studenten in de module Informatievoorziening
inhoudelijke kennis en praktische handvatten mee te
geven om met deze ontwikkelingen mee te bewegen.”
Pieter van Haren, Klinisch Informaticus bij het CWZ Nijmegen én
docent bij de VUmc Academie

Door de toenemende digitalisering van de zorg wordt
informatievoorziening steeds belangrijker. Niet alleen voor
goede zorg en bedrijfsvoering, maar ook voor een
goede samenwerking op de werkvloer. Deze
ontwikkelingen zorgen voor een verandering in het vak
van een zorgadministrateur. Zo wordt er niet alleen
verwacht dat je begrijpt wat een datawarehouse is,
maar ook dat je aan Business Intelligence (BI-) experts de
juiste vragen kunt stellen.
In de module Informatievoorziening nemen we je mee in het snel veranderende
informatielandschap binnen de zorg. Je kunt na het volgen van deze module antwoord
geven op onder andere de vragen: Hoe wordt informatie opgeslagen en hoe kun je het
gebruiken? Hoe kun je gegevens uitwisselen en onder welke voorwaarden? Met welke

wettelijke kaders heb je te maken? Hoe gaat de steeds verdergaande digitalisering in de
zorg er in de nabije toekomst uitzien? En hoe kunnen de zorgorganisaties en de
zorgadministratie zich daar goed op voorbereiden?
Meer modules zien?
Wil je een sneak peek van een aantal andere modules? Bekijk dan onze vorige nieuwsflits
waarin we meer vertellen over de module AO/IB, Communicatie en Zorglogistiek.
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!

