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Voorwoord
In onze voorgaande druk heette de module ‘medische secretariaatspraktijkvaardigheden, ethiek en
praktische psychologie’. Deze module was voor de opleiding Medisch Administratief Medewerker aan de
zware kant. Daarom is besloten om het deel medische ethiek en praktische psychologie uit deze module weg
te halen en over te hevelen naar de opleiding medisch secretaresse. Ook is een aantal hoofdstukken
herschreven, zodat geen doublures zijn met modules als front- en backofficewerkzaamheden (vooropleiding
administratief medewerker).
Het herontwikkelen van de module kost veel tijd: wij verwachten, dat deze module per eind mei beschikbaar
is! De hoofdstukken zijn al wel bekend, maar het is mogelijk dat de definitieve versie een andere indeling
krijgt. Ook zullen er voldoende cases in worden verwerkt.
Als je examen doet voor een onafhankelijk en erkend IVIO-diploma, dan heb je bij ons deze module nodig bij
de opleiding MS, waarbij je voor de behaalde modules in MAM uiteraard vrijstelling hebt bij MS:
Medisch Administratief Medewerker:
 medische terminologie
 medische secretariaatspraktijk
Medisch Secretaresse:
 medische terminologie (vrijstelling indien kopie diploma MAM overlegd wordt)
 medische secretariaatspraktijk (vrijstelling indien kopie diploma MAM overlegd wordt)
 medische ethiek en praktische psychologie
 medisch fundament
 medische correspondentie
Daarnaast is het mogelijk, dat de opleider bij wie je de opleiding volgt, kiest voor een module Medisch Engels.
Daarmee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt!
Zoetermeer, april 2017
Uitgeverij B.O.S.
Sylvia Schulte
Directeur
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Module:

medische secretariaatspraktijk

Hoofdstukken:
Aantal pagina’s:
Verschijnt:

9
nog onbekend
medio mei 2017

2.

Titel
De functie, kerntaken en werkprocessen (verschillen tussen
administratief en secretarieel)
De Nederlandse volksgezondheid, wetgeving en verzekering

3.

Postverwerking in de medische praktijk

4.

Medische dossiers en kaartsystemen

5.

Archiveren in de medische praktijk

6.

Classificeren en coderen

7.

Agendabeheer en planning in de medische praktijk

8.

Het medisch spreekuur

9.

Telefoneren in de medische praktijk
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