Opleidingen LNAG

Module Coderen
Het LNAG
Om kennis en expertise op het vakgebied medische hulpmiddelen te bundelen en te delen
is het LNAG opgericht. Binnen dit netwerk zijn Coördinatoren Medische Hulpmiddelen
vanuit alle Nederlandse Ziekenhuizen verenigd.
Door alle recente ontwikkelingen binnen Nederland en Europa op het gebied van Medische
Hulpmiddelen, is er toenemende behoefte aan specifieke kennis, expertise en competenties
op het gebied van het inkoopproces, aanschaf- en implementatietrajecten, trainingen,
klachtenprocedures en afvalstromen van (nieuwe) medische hulpmiddelen ontstaan.
Een belangrijk onderdeel van de functie van coördinator medische hulpmiddelen is inzicht
verkrijgen in het door de instelling in gebruik zijnde medische hulpmiddelen.
Hiervoor is gebruik van codering noodzakelijk. Het LNAG heeft om dit doel te kunnen
realiseren de module coderen ontwikkeld.

Verdiepingsmodule coderen van de opleiding Coördinator Medische
Hulpmiddelen
Na de afloop van de module coderen, beschikt de coördinator medische hulpmiddelen /
deelnemer over voldoende kennis van het coderen aangaande Medische Hulpmiddelen en
kan deze kennis toepassen en vertalen binnen het takenpakket van coördinator medische
hulpmiddelen en overige deelnemers.

Onderwerpen
•
•
•
•
•

Wet en regelgeving
Basiskennis coderen
Type coderingen
Wie codeert
Toepassing van coderen

Doelgroepen
•
•
•
•
•
•
•
•

Coördinatoren Medische Hulpmiddelen
Inkopers,
Deskundigen Steriel Medische Hulpmiddelen
Klinisch fysisch medewerkers,
Medisch technici,
Kwaliteitsmedewerkers,
Zorgverleners: (para) medici, operatieassistenten, verpleegkundige
Leveranciers,

Aanpak:
De scholing wordt verzorgd in kleine groepen van minimaal 15 tot maximaal 20 deelnemers,
waardoor er veel persoonlijke aandacht van de trainer is.

Kosten en inschrijven:
Scholingskosten bedragen € 595, -Vrij van BTW.
U kunt zich inschrijven doormiddel van het online inschrijfformulier.
Zodra uw betaling is ontvangen bent u ingeschreven voor de scholing.

Tijdsduur en studiebelasting:
De lessen zijn verdeeld over 2 dagen a 6 lesuren. De module bestaat uit totaal 12 contact
uren scholing op locatie of online en daarnaast maximaal 12 uur zelfstudie. Accreditatie
aanvraag is gedaan.

Data en leslocatie:
Zie voor verdere informatie onze website of neem contact op via e-mail:
opleidingen@lnag.nl. De module coderen is ook als InCompany training beschikbaar.
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