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De eendaagse Teach-The-Teacher(TTT)-opleidingen van ChipSoft bereiden interne opleiders
(teachers) voor op het geven van HiX-cursussen aan eindgebruikers. Tijdens de TTT-opleiding
Specialist worden de belangrijkste werkprocessen voor specialisten behandeld en worden de
teachers opgeleid om HiX-cursussen op te zetten. Bij de TTT-opleiding worden
eindgebruikersinstructies aangeboden, die gebruikt kunnen worden om specifiek
opleidingsmateriaal te maken voor de werkprocessen binnen uw zorginstelling.
De TTT-opleiding gaat niet diep in op didactische vaardigheden. Wel kan tijdens de
TTT-opleiding worden geoefend met het overdragen van kennis. Een cursist kan
bijvoorbeeld gevraagd worden om een onderwerp uit te leggen aan de
medecursisten. Uw zorginstelling kan bij ChipSoft een workshop didactische
vaardigheden aanvragen die hier dieper op ingaat, of dit onderdeel zelf verzorgen.

1 (Leer)doel
Aan het einde van deze cursus zijn de cursisten in staat om de kennis die nodig is om als
medisch specialist HiX te gebruiken over te brengen op hun collega’s. De cursisten zijn
bekend met de werkprocessen van specialisten en weten hoe ze deze moeten inpassen in
HiX. Ook zijn zij in staat om cursussen te ontwerpen, waarmee zij hun collega’s zo goed
mogelijk kunnen voorbereiden op het werken in HiX.

2 Doelgroep


Specialisten van verschillende medische disciplines.

3 Onderwerpen
Tijdens de cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:












EPD;
Dossier raadplegen;
Consult voeren;
Werkprocesversnellers;
Orders versturen;
Werklijsten afhandelen;
Financiële afhandeling;
OK-verslag registreren;
Brieven maken;
Communicatie met verpleegkundigen;
Basis medicatiehandelingen.
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4 Ingangseisen en voorkennis
Verplicht:
 E-learningmodules uit de categorie ‘Algemeen’ en ‘Specialist’;
 Doorlezen eindgebruikersinstructiesdocument ‘TTT Specialist’. Deze wordt
beschikbaar gesteld na aanschaf van de TTT Specialist en is te vinden in de categorie
‘Documentatie’ in ‘AG Opleiding’ op SharePoint. Als u hier geen toegang toe hebt,
kunt u contact opnemen met de AG Opleiding van uw zorginstelling.
Optioneel:



Kan werken met Powerpoint
Didactische vaardigheden
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