
      

Workshop 2 Workshop doelmatigheid vervolg 
 
Doel: groepsgewijs bespreken van opzet en aanpak van de verschillende door aios voorgestelde doelmatigheidsprojecten op de afdeling*  
[het verdient aanbeveling deze workshop niet te lang na de eerste workshop te plannen bv na 6-8 weken].  
 
Context voor deze workshop:  
 
Op de afdeling (60-90 min) binnen reguliere bijeenkomsten bv 
Er wordt tijd ingeruimd in reguliere onderwijsmomenten voor aios [meestal opleider en aios] bv lokaal cursorisch onderwijs 
Er wordt tijd ingeruimd bij het inhoudelijke deel van het clusteroverleg [staf van de regio en aios van regio] 
Of aparte bijeenkomst (60-90min) met doelmatigheid van zorg als thema. 

0-80 min 
[bij 4 presentaties] Presentatie van de diverse doelmatigheidsprojecten  

Aios presenteren hun plannen. Individueel of als groep. Maximaal 10 
minuten per presentatie. Aansluitend per presentatie maximaal 10 
minuten discussie.  Maximaal 4 presentaties**. 
Besproken kan worden*** : 
• Duidelijke vraagstelling en concrete uitwerking 
• Aansluiting vraagstelling met te verwachten resultaten 
• Patiëntgerichtheid (wat merkt de patiënt zelf ervan?) 
• Generaliseerbaarheid resultaten van project naar andere 

vakgroepen 
• Belemmeringen gedurende de uitvoering 
• Wat heeft de aios vooral geleerd van dit project tot nu toe (welke 

bijdrage aan competentie ontwikkeling) 

80-90  Vervolgafspraken Men kan besluiten eventueel dit soort bijeenkomsten met een zekere 
regelmaat te herhalen bv 2x per jaar. Dit is zeker aan te bevelen bij 
grotere vakgroepen met een regelmatige instroom van aios zodat ook 
nieuwe aios in dit thema worden meegenomen  

 
* uiteraard kan men hier zoveel tijd voor uittrekken als nodig is. Soms wordt er ruimte gemaakt om dit soort bijeenkomsten te organiseren buiten de reguliere besprekingen , al dan niet in 
aanwezigheid met ervaren onderzoekers van de instelling en/of stafleden. Alle variaties zijn mogelijk.  
** Als er meer projecten te bespreken zijn lijkt het gezien de hoeveelheid informatie en tijdspanne beter nog een bijeenkomst te plannen waarbij andere projecten aan bod komen. Dit heeft tevens 
het voordeel dat het thema “doelmatigheid van zorg” in de aandacht blijft staan. 
*** zie ook feedbackformulier doelmatigheidsprojecten  
 


