PLAATS
STEMPEL
HIER

Wat is onze
missie?
Het LNAG heeft als missie;
Het verhogen en bewaken
van de kwaliteit en
veiligheid in de zorg op het
gebied van Medische
Hulpmiddelen en
Materialen met oog voor
TCO (Total Costs of
Ownership).
Het LNAG wil dit
vormgeven door een
intermediair te zijn in de
keten van verantwoorde
zorg d.m.v.:
ü Kennis- en Expertise
centrum
ü Verbinden en bundelen
ü Professionaliseren
ü Bijdragen aan innovatie

Aanpak
De scholing wordt verzorgd in kleine
groepen van minimaal 15 tot maximaal 20
deelnemers, waardoor u veel persoonlijke
aandacht van uw trainer krijgt.
Kosten
De scholingskosten bedragen: €1195,-incl. BTW.
U kunt zich inschrijven door middel van
bijgevoegd inschrijfformulier.
Zodra uw betaling is ontvangen bent u
ingeschreven voor de scholing.
Inhoudelijk
De scholing is verdeeld over 6 dagen van
totaal 6 uur per dag. De scholing bestaat
uit totaal 36 uur scholing op locatie en
daarnaast maximaal 36 uur zelfstudie.
Data en plaatsen
De data voor 2018 worden nog
vastgesteld op basis van voldoende
inschrijvingen.
De scholingen worden verzorgd in het
AMC te Amsterdam, locatie Vrijzaal.
Voor verdere informatie kunt u contact
opnemen via: opleidingen@lnag.nl

Opleiding Coördinator Medische
Hulpmiddelen
Module Aanschaf

LNAG opleidingen
Verdiepingsmodule: Het aanschafproces van
Medische Hulpmiddelen.
In deze eerste verdiepingsmodule na de
basismodule zullen de volgende onderwerpen
worden behandeld:

“Een zeer waardevolle training
met direct resultaat”

Inleiding
Iedereen die in en rondom de patiëntenzorg werkt
heeft te maken met medische hulpmiddelen, in de
aanschaf of in het gebruik. Om de patiënt- en
medewerker veiligheid voor medische hulpmiddelen te
borgen is het ‘Convenant veilige toepassing van
medische technologie in ziekenhuizen' opgesteld (in
opdracht van de NVZ en de NFU). Inmiddels is in 2016
de tweede herziene druk van dit Convenant
gepubliceerd als richtlijn voor Nederlandse
gezondheidszorginstellingen, welke medisch
specialistische zorg uitvoeren.
De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en
veiligheid van zorg is belegd bij de raden van bestuur.
Dit overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg (Wkkgz).
Het LNAG
Om kennis en expertise op het vakgebied medische
hulpmiddelen te bundelen en te delen is 20 jaar
geleden het LNAG (Landelijk Netwerk Assortiments
Coördinatoren) opgericht.

Door alle recente ontwikkelingen in Nederland op het
gebied van Medische Hulpmiddelen is er een
toenemende behoefte aan specifieke kennis en
expertise, vaardigheden en competenties op het
gebied van het inkoopproces, de aanschaf- en
implementatietrajecten, trainingen,
klachtenprocedures en afvalstromen van (nieuwe)
medische hulpmiddelen.

•

Medical Device: MDD/MDR, registratie en CE.

•

Quality Assurance Management :ISO 13485

•

Design Management: ideeschets,
gebruikscenario’s ontwerpen, usability en
productie.

•

Productie: grondstoffen, productiemethoden,
Acceptance Quality Limit.

•

Leveranciers: producent, leverancier, fabrikant,
own brand Label, sales en marketing.

•

Inkoop: inkoopproces, inkoopplan,
aanbesteden, inkoopmethodiek,
productcategorie, E-commerce, gunningsmethoden.

Doelgroep

•

Richt uw aandacht op waar
u goed in bent

De beroepsgroep zelf; Coördinator Medische
Hulpmiddelen

•

Steeds meer gezondheidszorg-instellingen stellen
daartoe professionals aan welke specifiek
verantwoordelijk en betrokken zijn bij deze
processen. Door al deze ontwikkelingen en de
veranderende en bredere rol van heeft het LNAG de
naam van assortimentscoördinator recent veranderd
in ‘Coördinator Medische Hulpmiddelen.

Inkopers, leveranciers, zorgverleners zoals
(para) medici, klinisch fysisch medewerkers,
medisch technici, DSMH, operatieassistenten,
verpleegkundigen , kwaliteitsmedewerkers,
IGZ, TNO etc.

•

Opleidingscentra

Daarnaast heeft het LNAG passend bij deze rol en de
toenemende behoefte aan gebundelde kennis en
expertise nu een verdiepingsmodule getiteld :’ Het
aanschafproces van Medische hulpmiddelen’
ontwikkeld.

Contact
LNAG
opleidingen@lnag.nl
www.lnag.nl

