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Geachte heer/mevrouw,
Het LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg) heeft een opleiding
tot coördinator medische hulpmiddelen opgezet.
De aanleiding hiervoor is:
- de intrinsieke behoefte om als beroepsgroep ‘assortiment’ te professionaliseren
- het Convenant Medische Technologie (CMT)
- de handhaving van het CMT door de IGZ
De missie die het LNAG wil uitdragen is 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 Cost of
Ownership). De visie is een intermediair zijn in de keten van verantwoorde zorg.
Een werkgroep van het LNAG heeft nu een scholingsprogramma opgezet. Binnen dit expertise
centrum kunnen professionals zich bekwamen en zij kunnen hier terecht voor vragen en kennis op
het gebied van Medische Hulpmiddelen en Materialen.
De opleiding coördinator medische hulpmiddelen is modulair opgebouwd en bestaat uit de
onderstaande modules en heeft als einddoel dat na het volgen van alle modules de
functionaris de titel coördinator medische hulpmiddelen kan voeren.

Basismodule
Er is een basismodule ontwikkeld die de volgende onderwerpen behandelt:
 Inhoudelijke kennis
 Ontwikkelen van individuele competenties
 Wet- en regelgeving
 Normontwikkeling


Risicomanagement en het Convenant Medische Technologie

Doel. Na het volgen van deze basismodule beschikt de cursist over de benodigde basiskennis en
vaardigheden om de gehele levenscyclus van Medische Technologie en Medische Hulpmiddelen,
binnen instellingen van medisch specialistische zorg, van invoering en gebruik tot en met de
buitengebruikstelling in het zorgproces te kunnen begeleiden.
Na het volgen van de basismodule volgen vier aantal verdiepingsmodules:





Verdiepingsmodule
Verdiepingsmodule
Verdiepingsmodule
Verdiepingsmodule

1:
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aanschaf (brochure beschikbaar via de www.lnag.nl)
implementatie
beheer
afstoten

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via opleidingen@lnag.nl
Zie ook de brochure op onze website: www.lnag.nl
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