
ORGANISATIE: 
Bewustzijnsproject 
i.s.m. OORZON

DATUM:
Woensdag  
12 april 2017

TIJD:
Van 14.00 uur  
tot 18.30 uur 

LOCATIE:
Evoluon,  
Eindhoven

“Zijn al deze onderzoeken 
écht nodig bij deze 

patiënt of kunnen we 
volstaan met minder?”

“Wil deze patiënt 
worden doorbehandeld, 

hebben we dat al  
eens gepolst?”

De beste zorg voor de patiënt, waarbij bewust wordt 
omgegaan met de beschikbare middelen. Dat is de kern 
van doelmatige zorg. Wat kun je als aios doen om je 
bewustzijn, kennis en vaardigheden op het gebied van 
doelmatige zorg te verhogen? Hoe kunt u als opleider 
doelmatig en kostenbewust leren denken en werken? 
En hoe geeft u dat door aan uw aios? Welke factoren 
moeten aan bod komen in de opleiding en hoe maakt u 
daar plaats voor? 

‘Doelmatigheid van zorg 2017 – Doelmatig en kos-
tenbewust leren denken en werken’ is hét landelijke 
symposium voor iedereen die betrokken is bij de ge-
neeskundige vervolgopleidingen en affiniteit heeft met 
doelmatigheid van zorg binnen de opleiding. Tijdens het 
symposium wordt de ‘Doelmatigheidsprijs 2017’ uit-
gereikt aan de aios met het beste initiatief om de zorg 
doelmatiger te maken. Daarnaast zijn er boeiende spre-
kers en krijgt u presentaties, beproefde opleidingsvoor-
beelden en handreikingen uit de praktijk te zien. 

VOOR WIE? 
Het symposium is gericht op aios, (plaatsvervangend) 
opleiders en leden van de opleidingsgroep. En op on-
derwijskundigen, leerhuismanagers, OOR-coördinatoren 
en bestuurders. Kortom: iedereen die betrokken is bij de 
geneeskundige vervolgopleidingen & doelmatigheid van 
zorg hoog in het vaandel draagt. 

ORGANISATIE
Dit jaar is de organisatie in handen van initiator OORZON 
(Onderwijs- en Opleidingsregio Zuid Oost Nederland) en 
het ‘Bewustzijnsproject’, een project van het College Ge-
neeskundige Specialismen uitgevoerd door Universiteit 
Maastricht met als doel om doelmatigheid van zorg in de 
geneeskundige vervolgopleidingen te verankeren. 

“Is intraveneuze medicatie 
noodzakelijk of kan het ook 

oraal; minder belastend voor de 
patiënt en kostenbesparend?”

DOELMATIG EN KOSTENBEWUST  
LEREN DENKEN EN WERKEN
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DOEL VAN HET SYMPOSIUM  
•  Samen inventariseren hoe kostenbewust handelen 

ingebed kan worden in de geneeskundige vervolgop-
leidingen

•  Inspireren en informeren 
•  Opleiders en aios de verschillende opleidingsniveaus 

op dit gebied leren herkennen 
•  Podium bieden aan voorbeelden uit de opleidings-

praktijk: welke initiatieven op het gebied van doel-
matigheid van zorg lopen er binnen de verschillende 
OOR’s? 

•  Uitreiken van de Doelmatigheidsprijs 2017 voor het 
beste aios-initiatief

•  Netwerken en ervaringen uitwisselen 

DOELMATIGHEIDSPRIJS 2017
Innovatie en creativiteit zijn noodzakelijk voor vooruit-
gang. De frisse blik van aios is daarbij onmisbaar. Hoe 
hebben zij zelf bewustzijn gecreëerd op het gebied van 
doelmatigheid en de kosten van de zorg? Het Bewust-
zijnsproject en OORZON hebben aios uitgenodigd om 
hun ideeën op dat gebied te presenteren en daarmee 
kans te maken op de Doelmatigheidsprijs 2017. De prijs 
wordt uitgereikt tijdens het symposium. 

DEELSESSIES
In deelsessies komen drie thema’s aan bod. Per thema 
vertellen vijf aios over ontwikkelingen, initiatieven of 
projecten op het gebied van doelmatigheid die in hun 
opleiding spelen. Deze aios zijn genomineerd voor de 
Doelmatigheidsprijs 2017.

• DEELSESSIE KOSTENBEWUSTZIJN
-  Maakt de verschillende structuren en financiële stro-

men in de zorg inzichtelijk
-  Laat mogelijkheden zien voor benchmarking van de 

(kwaliteit van) zorg

• DEELSESSIE CHOOSING WISELY 
-  Gaat in op gefundeerde keuzes, met een optimale 

balans tussen de kwaliteit en de prijs van de zorg
-  Toont het belang van het bespreken en vergelijken van 

uitkomsten gerelateerd aan de kwaliteit van zorg, pri-
mair voor de patiënt, maar ook voor de medewerkers, 
de organisatie en de maatschappij als geheel

• DEELSESSIE RISICOMANAGEMENT EN ETHIEK
-  Maakt inzichtelijk dat het veilig behandelen van 

patiënten, het voorkomen van complicaties en het 
beschermen van de patiënt tegen overbodige medica-
tie niet alleen goed is voor de kwaliteit van zorg, maar 
ook positieve effecten heeft op de patiënt- en mede-
werkertevredenheid en de kosten van de zorg

-  Laat zien hoe de aios vanuit een breder perspectief 
kan leren denken over ‘end of life’-vraagstukken, 
waarbij kwaliteit en tevredenheid leidend zijn en inter-
professioneel leren en werken essentieel is

PROGRAMMA: 
14.00 Start
   Welkom door dagvoorzitter prof. dr. 

Laurents Stassen, chirurg MUMC+, directeur 
Bewustzijnsproject 

14.15   Opleiden tot doelmatige dokters: rolmodel, 
cultuur en eigenaarschap 

   drs. David Jongen, voorzitter Raad van Bestuur 
Zuyderland MC

14.45  Bewust van doelmatige zorg in drie thema’s:
  •  Kostenbewustzijn door dr. Prabath 

Nanayakara, internist VUmc
  •  Choosing wisely door prof. dr. Suzanne 

Geerlings, internist AMC
  •  Risicomanagement en ethiek door  

dr. Nynke Scherpbier, hoofd eerstelijns 
vervolgopleidingen, Radboudumc

15.30 Einde plenair
15.45 Deelsessies door genomineerde aios 
   Kostenbewustzijn (o.l.v. dr. Prabath Nanayakara)
   Choosing wisely (o.l.v. prof. dr. Suzanne 

Geerlings)
   Risicomanagement en ethiek (o.l.v. dr. Nynke 

Scherpbier)
17.00  Einde deelsessies 
17.15  Betaalbaarheid van de zorg: hoe staan we er 

voor en de verantwoordelijkheid van de arts 
door prof.dr. Jan Kremer

17.45 Uitreiking winnaar ‘Doelmatigheidsprijs 2017’
   Roel Haeren & Vincent Bulthuis, aios 

neurochirurgie, winnaars ‘Doelmatigheidsprijs 
2015’

18.00 Netwerkborrel   

KOSTEN
Deelname is kosteloos. Wel dient u zich vooraf aan te 
melden via www.bewustzijnsproject.nl/symposium2017. 
Bij afwezigheid zonder afmelding zijn wij genoodzaakt 
om € 100 in rekening te brengen. 

ACCREDITATIE
Wordt aangevraagd bij ABAN.

AANMELDEN
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit 
symposium. Meld u s.v.p. aan vóór 1 maart 2017 op 
www.bewustzijnsproject.nl/symposium2017

MEER INFORMATIE
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met 
Cindy Noben (cindy.noben@mumc.nl) of Angelique van 
Bijsterveld (angelique@bewustzijnsproject.nl)
Voor praktische informatie kunt u contact opnemen met 
Danny Brans-Brabant (danny.bransbrabant@mumc.nl)

www.bewustzijnsproject.nl/doelmatigheidsprijs


PRESENTEER JOUW 
INITIATIEF EN WIN DE 
DOELMATIGHEIDSPRIJS 2017!

OPROEP AAN AIOSJOUW KWALITEIT?

DENK BIJVOORBEELD AAN: 
•   Ideeën om kritisch te reflecteren op het dagelijks 

handelen, bestaande protocollen, routines of 
werkwijzen

•   Manieren om kennis te vergaren van kosten/
bekostiging van de zorg

•   Weergaves van de impact van ons handelen 
op de patiënt, overige zorgprofessionals of de 
organisatie

SYMPOSIUM
De Doelmatigheidsprijs 2017 wordt uitgereikt op 12 april 
2017 tijdens het symposium ‘Doelmatigheid van zorg 
2017 – doelmatig en kostenbewust leren denken en 
werken’. Doel van de prijs is om doelmatigheid van zorg 
hoger op de opleidingsagenda te krijgen én waardering 
uit te spreken voor aios en opleidingsgroepen die daar al 
werk van maken. 

DOE MEE!
Ben je recent actief bezig (geweest) met een doelmatig- 
heidsinitiatief en wil je de aanpak en resultaten graag 
met collega-aios en specialisten delen? Stuur je doel- 
matigheidsinitiatief in via het online formulier en verzin 
een leuke manier om het te presenteren. Laat deze kans 
niet voorbijgaan en dien je doelmatigheidsinitiatief in 
vóór 25 november 2016.

Doelmatig leren denken en handelen is cruciaal: we willen allemaal de best  
mogelijke kwaliteit van zorg tegen verantwoorde kosten. Ook in jouw opleiding  
tot specialist komt steeds meer aandacht voor dit maatschappelijk relevante thema.  
Misschien heb je daar al iets van gemerkt. Of wellicht heb je zelf al actie ondernomen  
om efficiënter en bewuster te gaan denken en werken. Heb je een mooi doelmatigheids- 
initiatief uitgevoerd of bruis je van de ideeën? 

INSPIRATIE NODIG? 
Op www.bewustzijnsproject.nl en  
www.doelmatigheidoorzon.wordpress.com  
vind je projecten en initiatieven van collega-aios.

NOMINATIES
Genomineerden voor de Doelmatigheidsprijs 2017 
krijgen uiterlijk 25 januari 2017 bericht. Iedere genomi-
neerde ontvangt een certificaat en een leuke attentie. De 
genomineerden presenteren hun doelmatigheidsproject 
op 12 april tijdens het symposium, waarna de winnaar 
meteen bekend wordt gemaakt. De winnaar krijgt de 
Doelmatigheidsprijs 2017 en publiciteit in diverse media.

Meer informatie over het symposium volgt. 

RESERVEER ALVAST IN JE AGENDA: 

 12 APRIL 2017 VAN 14.00 - 18.30 UUR 

ALVAST VEEL DANK VOOR JE INZENDING!

Bewustzijnsproject en OOR ZON 
Organisatoren van het symposium ‘Doelmatigheid van 
zorg 2017 – doelmatig en kostenbewust leren denken 
en werken’ en de Doelmatigheidsprijs 2017.

STUUR NU JOUW INITIATIEF IN!
www.bewustzijnsproject.nl/doelmatigheidsprijs
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