Zorginformatica

Grip houden op ICT in de zorg
Binnen de zorgsector is ICT niet meer weg te denken. Zorginformatie wordt vastgelegd in
digitale patiëntendossiers en elektronisch uitgewisseld. Met eHealth en telemonitoring kan
zorg deels op afstand plaatsvinden. Dit gaat echter niet vanzelf. Vaak lopen ICT-projecten in
zorgorganisaties vertraging op of voldoen de resultaten niet aan de vooraf gestelde doelstellingen en verwachtingen, omdat zorgprofessionals en ICT-professionals onvoldoende elkaars
taal spreken.
De opleiding Zorginformatica biedt concrete handvatten om uw kennis en vaardigheden op
het snijvlak van zorg en ICT verder te ontwikkelen. U leert de informatiebehoeften binnen uw
organisatie te analyseren en daarbij de juiste oplossingen te formuleren.

De opleiding
De opleiding Zorginformatica is bedoeld voor professionals in (gezondheids)zorg en welzijn die
meer willen doen op het vlak van ICT in de zorg, zoals verpleegkundigen, paramedici, applicatiebeheerders, functioneel beheerders, staffunctionarissen, artsen en adviseurs.
Om toegelaten te worden tot de opleiding Zorginformatica dient u te beschikken over een
hbo-diploma. Indien u niet beschikt over de juiste vooropleiding, kunt u worden toegelaten op
basis van een aantoonbaar hbo werk- en denkniveau
U leert:
−− de laatste ontwikkelingen op het gebied
van ICT in de zorg (waaronder eHealth,
elektronische patiëntendossiers en de
uitwisseling van zorginformatie)
−− welke verschillende soorten ziekenhuisen zorginformatiesystemen er zijn en wat
hun toegevoegde waarde is
−− hoe de organisatie van de informatievoorziening en ICT-afdeling kan worden
ingericht.methoden en technieken om
informatie- en innovatiebehoeften in
kaart te brengen
−− procesbeschrijvingen en functionele
ontwerpen te maken.oplossingen te
ontwerpen die zorgprofessionals
begrijpen en ICT-professional kunnen
realiseren
−− een brug te slaan tussen zorgprofessionals en ICT-professionals.
Werkt u aan opdrachten uit uw eigen
organisatie.

Structuur

De opleiding duurt twintig weken van september
2014 tot en met januari 2015.
Gedurende die periode werkt u aan opdrachten
die aan de eigen praktijk zijn ontleend. Er zijn 10
intensieve lesdagen (één keer per twee weken
op donderdag) in Amsterdam. Daarnaast wordt
er gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving waarin u met medestudenten en docenten
samenwerkt. De totale studiebelasting is 420 uur.

Wat leert u?

Na het volgen van deze opleiding kunt u een
verbinding maken tussen de zorgorganisatie en
de ICT-organisatie. U kunt bijvoorbeeld werken
als functioneel beheerder van een EPD, als
informatieanalist of als adviseur ICT in de zorg. U
spreekt de taal van de zorgprofessional en de
ICT-professional. U bent in staat om innovatie- en
informatievraagstukken in zorgorganisaties te
analyseren en passende oplossingen te
formuleren.
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Resultaat

Na het succesvol afronden van de opleiding
Zorginformatica, ontvangt u een certificaat van Inholland
Academy.

Bijzonderheden

Het certificaat van de opleiding Zorginformatica kan
gebruikt worden om vrijstelling aan te vragen voor de
onderdelen Analist en Ontwerper van de masteropleiding
Advanced Health Informatics Practice van Inholland.

Persoonlijk advies of meer informatie?
Rob Doms: T: 06 1144 9765 of
E: rob.doms@inholland.nl.
www.inhollandacademy.nl
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opleiding
post-hbo
€ 4.540 (exclusief ca € 400 lesmateriaal)
tien bijeenkomsten in twintig weken van 09:15 - 17:45 uur
420 SBU
Amsterdam, donderdag 30 augustus 2018

Meer dan 250 studiemogelijkheden die werken!
Inholland Academy ontwikkelt en organiseert kwalitatief hoogwaardig en
praktijkgericht onderwijs voor werkende professionals. Voor u persoonlijk,
maar ook als maatwerkprogramma voor uw team of organisatie.
Door intensieve samenwerking met Hogeschool Inholland kunnen wij beschikken
over 10 leslocaties in de Randstad en een keur aan ervaren docenten. Daarnaast
zetten wij externe praktijkdeskundigen in. Wij realiseren ons onderwijsaanbod
voor een redelijke prijs, zonder kostenverhogende franje. Cursisten waarderen Inholland Academy
Postbus 403
onze aanpak gemiddeld met een 8,2. Daar zijn we trots op, maar het is ook een
1800 AK Alkmaar
stimulans om het nog beter te doen.
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