
 

 
 

‘Omgaan met patiënten’ als medisch 
administratief bediende - 2.3-2.4 

 

Wat? 
 

• ‘Omgaan met patiënten’ is deel van de opleiding Medisch 

Administratief Bediende met officieel certificaat! 
 

Voor wie? 
 

• Je droomt van een administratieve job in de medische wereld: 

ziekenhuis, dokters- of tandartsenpraktijk, polikliniek, 

medisch centrum, woonzorgcentrum, ... 

• Je wil een medisch team helpen aan het onthaal: telefoon 

beantwoorden, patiënten ontvangen, de agenda beheren, 

patiënten begeleiden, medische dossiers bijwerken, ... 

• Je hebt al een goede basiskennis Nederlands (2.3 – 2.4) 
 

Wat leer je? 
 

• Je leert de cursus beter begrijpen en kan verschillende 

gesprekken (slechtnieuwsgesprek, conflict, …) extra oefenen 

• Je leert communiceren met collega’s, patiënten en hun familie  

• Je leert ook over psychologie en de woordenschat in de 

medische wereld 
 

Wat na de cursus(sen)? 
 

• Je ontvangt een deelcertificaat van de opleiding medisch 

administratief bediende. Een plus bij een sollicitatie! 

• Je kan de opleiding medisch administratief bediende verder 

zetten met een vrijstelling voor de module ‘Omgaan met 

patiënten’ 

• Je kan het Nederlands uit de les ook gebruiken in je dagelijks 

leven 
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