Nieuwsflits domein Health Information Management (VUmc Academie): Word jij de
zorgadministrateur van de toekomst?
Maak kennis met onze geheel vernieuwde opleiding Zorgadministratie!
De ontwikkelingen binnen de Zorgadministratie gaan in een razend tempo. Onderwerpen als
digitalisering, eHealth, data gedreven zorg en horizontaal toezicht beïnvloeden stuk voor stuk
de werkzaamheden van deze afdeling.
Het gevolg? De lijst met benodigde competenties van zorgadministrateurs wordt steeds
langer en specifieker.
Dat gaf ons alle reden om onze opleiding Zorgadministratie geheel te vernieuwen en aan te
laten sluiten op de toekomst. Wil jij jezelf of jouw afdeling verder ontwikkelen binnen dit snel
veranderende vakgebied? Dan is deze opleiding de perfecte match!
Meer lezen op de website
Download prijsinformatie
Voor wie?
Deze 2-jarige opleiding op hbo-bachelor
niveau start in mei en is uitermate geschikt
voor zorgprofessionals die zich verder willen
ontwikkelen en professionaliseren als
zorgadministrateur. Aan het eind van de
opleiding bezit je de competenties waar de
toekomst van het vak om vraagt.
Alles wat wordt behandeld komt uit de
dagelijkse praktijk en kun je dus direct
toepassen in je werkzaamheden. Bovendien
werk je tijdens de opleiding samen met
mede vakgenoten en is het dus een uitstekende manier om je eigen netwerk uit te breiden.
Verbreed je horizon
Van digitale innovaties binnen het zorgadministratieve proces tot kennis over wet- en
regelgeving en meer – na afronding van de opleiding Zorgadministratie beheers je het
volledige scala en ben je breed inzetbaar binnen je vakgebied. Niet alleen word je in de
opleiding meegenomen in alle facetten binnen de Zorgadministratie, maar is er ook veel
aandacht voor communicatie, sociaal bewustzijn en samenwerken.
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.

Een sneak peek van de inhoud van de lesmodules zien? Mis dan de volgende nieuwsflits niet!
In onze nieuwsflits van volgende week gaan we dieper in op de inhoud van de modules AOIB, Communicatie en Zorglogistiek, dus houd je inbox in de gaten voor meer informatie!
“Zorglogistiek is een ingewikkeld, maar heel
dynamisch vakgebied, waarbij de belangrijkste
stakeholder een heel bijzondere is. Namelijk de
patiënt, die enerzijds een afhankelijkheidspositie
heeft en anderzijds klant is."
Dennis Moeke, lector Zorglogistiek aan de
Hogeschool Arnhem en Nijmegen én gastdocent
bij de VUmc Academie

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!

