Kennismaking met de Medische Terminologie

Heeft u geen grondige kennis van de medische terminologie nodig, maar wilt u collega’s of klanten in uw medische
omgeving wel goed begrijpen? Volg dan deze compacte en interactieve workshop, die speciaal ontwikkeld is voor hen
die in het werk te maken hebben met medische termen, bijvoorbeeld door het werken met DBC’s.

Trainingsinformatie
Deze cursus bieden wij in-company aan. Wij maken het programma op maat, passend bij uw situatie. Vraag ons gerust naar de
mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.
Medische terminologie is de taal van de geneeskunde. Deze taal ziet er op het eerste gezicht nogal ingewikkeld uit en lijkt moeilijk
uit te spreken. Inzicht in de manier waarop de woorden zijn opgebouwd, maakt het gemakkelijk de woorden te begrijpen.Iedereen
die weinig of geen kennis heeft van medische termen en voor wie basiskennis nodig is. Te denken valt aan functionarissen van
zorginstellingen die geen medische achtergrond hebben, maar in hun werk wel te maken krijgen met medische termen. Zoals
administratief en ondersteunend personeel van poliklinieken en balies, financiële-, ICT- en EPD-afdelingen. Maar ook valt te denken
aan medewerkers van zorgverzekeraars, adviseurs die werken in of voor zorginstellingen, journalisten, redacteuren, etc.
De workshop bestaat uit 2 lessen van 4 uur. Tussentijds krijgt u huiswerk. Vanuit verschillende invalshoeken krijgt u inzicht in de vorm
en opbouw van medische termen en hun samenstellende woordonderdelen. Ook het gebruik van afkortingen en de uitspraak van de
medische termen komt aan de orde. Medische termen worden toegankelijk en het gebruik van het medisch woordenboek als
vanzelfsprekend. Woorden als ‘ulcus ventriculi’, ‘insufficientia cordis’ en ‘gastrectomie’ zijn dan goed te vertalen voor u.
U zult versteld staan hoeveel kennis u uiteindelijk opgebouwd heeft in zo’n korte tijd!

Meer zorgopleidingen
Benieuwd naar Kiwa's opleidingen in de zorg? Vraag onze informatiebrochure aan via deze link!
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Praktische informatie
Doel
Na afloop heeft u voldoende inzicht in en kennis van de medische terminologie om de woordenschat die in de workshop wordt
opgebouwd, zelfstandig verder uit te breiden.

Lesprogramma
Het programma is opgebouwd vanuit verschillende invalshoeken:
Opbouw van medische termen;
Basale ‘bouwstenen’ en termen;
Klassieke en verbasterde vormen;
Verschillende schrijfwijzen;
Griekse en Latijnse invloeden;
Meervoudsvormen;
Afkortingen;
Uitspraak;
Hanteren van medisch woordenboek.
Tijdens de lessen krijgt u opdrachten. Daarnaast krijgt u tussen beide lesdagen in ook een aantal opdrachten mee naar huis om te
oefenen met de opgedane kennis.

Studieduur
Deze workshop duurt twee dagdelen verspreid over twee dagen.

Deelnamebewijs
Na afloop van de workshop ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.
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