DEELPROJECTPLAN ONDERWIJS-EN OPLEIDINGSREGIO
(OOR ON)

Bouwen aan structuren voor kostenbewustzijn in de
leer- en werkomgeving
Samenwerking eerste en tweede lijn:
‘zinnige zorg op de juiste plaats en de juiste diagnostiek op het juiste moment’

Datum: 29-09-2017
Deelproject(en) bewustzijnsproject:
1C: Efficiënt organiseren
2C: Choosing wisely: shared decision making
3C: ‘End of life’ in breder perspectief
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1.
Inleiding
Op 1 december 2015 is het Bewustzijnproject gestart. Dit project van het College geneeskundige
Specialismen (CGS) heeft tot doel: ‘alle artsen bewust te maken van het leveren van doelmatige zorg’
met name door dit in te bouwen in de geneeskundige vervolgopleidingen. Het project loopt tot 30
november 2018 en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Zorg ook in de toekomst betaalbaar houden is een lastige taak van allen die bij de gezondheidszorg
betrokken zijn. De overtuiging van vele beroepsbeoefenaren en van de politiek is dat de arts een cruciale
rol speelt in het vormgeven van doelmatige en kosteneffectieve zorg. Daarom zal hieraan in elke
geneeskundige vervolgopleiding aandacht besteed moeten worden. Dit is wat het Bewustzijnsproject
beoogt.
Reeds lopende, lokale of regionale projecten zoals ‘Choosing Wisely’, ‘Dappere Dokters” en het
Doelmatigheidsprofiel van de OOR ZON, kijken naar meer parameters dan alleen de strikte kosten in geld
uitgedrukt. Binnen het CanBetter project van de KNMG bestond een eerste proeve om doelmatigheid op
de nationale opleidingsagenda te krijgen. Het Bewustzijnsproject gaat een stap verder en moet nationaal
bewustzijn creëren. Inhoudelijk gaat het project over een verandering van de werkwijze op de leerwerkvloer en zal resulteren in praktische handvatten voor opleidingsgroepen om doelmatigheid en
kostenbewustzijn in de opleiding in te bedden.
Het CGS heeft de uitvoering van het Bewustzijnsproject belegd bij de Universiteit Maastricht. Hoewel het
project centraal wordt aangestuurd, is het uitgangspunt dat iedere onderwijs- en opleidingsregio (de
OOR’s) het ‘kosteneffectief kwaliteit leveren’ in de opleidingen vorm gaat geven. Netwerken van
opleiders, stafleden en aios worden samengesteld waarbinnen o.a. bestaande initiatieven worden
geïnventariseerd en praktische handvatten voor opleiden worden ontwikkeld, gedeeld en
geïmplementeerd. Overigens beperkt het project zich vanwege de verbinding met de OOR-regio’s niet
tot de opleiding tot medisch specialist. Het project omvat juist ook de huisartsgeneeskunde, de zorg voor
verstandelijk gehandicapten, het specialisme ouderengeneeskunde en de sociaal geneeskundige
specialismen.
In dit deelprojectplan ‘Opleiden in het leveren van doelmatige zorg; Samenwerking eerste-tweede lijn:
zinnige zorg op de juiste plaats, en de juiste diagnostiek op het juiste moment’’ wordt de aanpak van OOR
– Oost Nederland (OOR ON) beschreven. Dit deelprojectplan richt zich op de volgende deelprojecten uit
het bewustzijnsproject:
1C: Efficiënt organiseren
2C: Choosing wisely: shared decision making
3C: ‘End of life’ in breder perspectief
Dit sluit goed aan bij de ontwikkelingen rond de opleidingsziekenhuizen in de OOR ON, die nadrukkelijk
de samenwerking met de eerste lijn opzoeken. Het patiëntenperspectief staat daarbij centraal. Ook sluit
het naadloos aan bij de visie van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde om zich in te zetten voor goede,
toegankelijke en doelmatige zorg dicht bij huis waar het kan en in het ziekenhuis waar het moet. Hierbij
spelen innovaties in de transmurale samenwerking rond de transities in de zorg een grote rol.
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2.

Doel deelproject ‘Opleiden in het leveren van doelmatige zorg; Samenwerking eerste-tweede
lijn: zinnige zorg op de juiste plaats en de juiste diagnostiek op het juiste moment’
Bijdrage leveren aan de deelprojecten (1,2 en 3) van het bewustzijnsproject met de focus op de
samenwerking tussen eerste en tweede lijn. Het streven is om aios te leren om hoge kwaliteit van zorg te
leveren, bij voorkeur in de eigen omgeving van de patiënt. Dit betekent aandacht voor:
1. Benutten van kennis uit de tweede lijn binnen de eerste lijn (consultatie)
2. Afzien van zinloos medisch handelen, met name rond het levenseinde
3. Academische werkplaats Arbeid en gezondheid
Naast samenwerking tussen eerste en tweede lijn zullen bestaande initiatieven op het vlak van
doelmatige zorg onder de aandacht gebracht worden, o.a. op de website van het Bewustzijnsproject. Bij
bestaand aanbod gaan we tevens kritisch beoordelen of en zo ja, hoe dit aanbod ingericht kan worden
voor bredere doelgroepen: niet enkel medisch specialisten of eerste lijns artsen, maar juist beide
groepen en liefst in samenhang met elkaar.
3.
Resultaten
Door het deelproject ‘Samenwerking eerste-tweede lijn: zinnige zorg op de juiste plaats en de juiste
diagnostiek op het juiste moment’ zijn de volgende resultaten per 1 september 2018 gerealiseerd:

3.1.

Consultatieproject tussen aios interne geneeskunde en aios huisartsgeneeskunde
(Jacqueline de Graaf, Marijn Janssen, Nynke Scherpbier, Emel Bicer) (deelproject 2; choosing
wisely)
Aios huisartsgeneeskunde consulteren aios interne geneeskunde via een webbased consultatie
platform en leren zo over elkaars kennis en mogelijkheden. Tevens wordt er in flankerend
onderwijs gesproken over de verschillen in expertise, vooroordelen en wijze van samenwerken.

3.2.

Gezamenlijk spreekuur gynaecologie/huisartsgeneeskunde. Aios gynaecologie geeft één dagdeel
per maand consult in de huisartspraktijk en zij verzorgen een gezamenlijk spreekuur in de eerste
lijn waardoor verwijzen naar de tweede lijn beperkt wordt. (als dit goed wordt geëvalueerd dan
wordt dit ook met andere specialisemn in de tweede lijn gedaan, bijv dermatologie) (deelproject 2;
choosing wisely)
(Nynke Scherpbier – de Haan). Wordt in de Academische Huisartsprakrijk Lent uitgevoerd en
mogelijk wil het CWZ hier ook invulling aan gaan geven met andere disciplines

3.3.

DOO ‘betaalbaarheid en kwaliteit van zorg’ is ontwikkeld door de Celsus academie. Dankzij het
bewustzijnsproject bieden we deze ‘blended cursus’ in het najaar 2017 en in 2018 aan voor aios
OOR ON

3.4.

Het aan de hand van eerste resultaten uit andere regio’s, inspireren van opleiders (en
opleidingsclusters) binnen OOR ON op het gebied van bewustzijn en doelmatigheid. Er wordt
zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande overlegstructuren van regionale opleidingsclusters.

3.5.

Het organiseren van een (mini) symposium voor opleiders en aios in 2018 waar de resultaten van
dit bewustzijnsproject vanuit OOR ON gepresenteerd gaan worden
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3.6.

Het mee-ontwikkelen en uitzetten in de regio van landelijk ontwikkelede producten zoals;
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.

Een teach-the-teacher binnen de OOR ON regio, voor opleiders en aios.
Landelijke ontwikkelde online courses
Quickscan om het onderwerp doelmatigheid binnen de opleidingen te screenen

De hierboven genoemde resultaten worden gedeeld met de ziekenhuizen uit de regio en het
Bewustzijnsproject via www.bewustzijnsproject.nl en via www.ooron.nl.
Nog op te starten projecten
Er is een call gedaan voor het indienen van projecten waarvoor een subsidie vanuit het
bewustzijnsproject beschikbaar is. De deadline voor het indienen van de projectaanvragen is gesteld op 1
oktober 2017. Er zal voor 3 projecten een subsidie van ± € 7000,- per project toegekend worden.
Naar verwachting wordt er voor de volgende thema’s een aanvraag ingediend
§
§
§
§
§

Thema levenseinde (huisartsgeneeskunde),
DTO voor AIOS huisartsgeneeskunde (Klinische chemie en huisartsgeneeskunde)
De-prescribing(farmacologie en geriatrie),
Arbeid als onderwerp in poliklinisch consult(neurologie en arbeidsgeneeskunde)
Efficiënter administreren door artsen(gynaecologie).

4.
Uitvoering
Bij de uitvoering zijn de volgende activiteiten aan de orde.
4.1 De bestaande projecten 3.1 t/m 3.3 worden als deelproject binnen dit projectplan
opgenomen waarbij ondersteuning van de uitvoering via dit projectplan gefaciliteerd kan
worden en de disseminatie van de resultaten geborgd worden binnen deze projectopzet.
4.2 Er is een call gedaan om projectaanvragen in het kader van het bewustzijnsproject in te
dienen. Na de sluitingstermijn van 1 oktober 2017 zal een, nog in te stellen, onafhankelijke
commissie een voorstel doen welke projecten vanuit dit deelproject gefinancierd kunnen
worden.
4.3 Alle Centrale opleidingscommissies (COC’s) binnen de regio worden over de uitkomsten van
het bewustzijnsproject geïnformeerd (in samenwerking met de lokale onderwijskundigen).
4.4 Deelname van 4 aios uit Nijmegen aan de STARS-bijeenkomst op 11 september en het
“Choosing wisely-congres 11 september 2017
5.
Duur project
Het project is gestart op 1 oktober 2016 en eindigt op 1 september 2018.
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6.
•

•

•

7.

Mijlpalen
Presentatie website Bewustzijnsproject en OOR ON van
o Naam projecten en deadline vaststellen (oktober 2017)
o Website Bewustzijnsproject OOR ON wordt voorzien van alle relevantie en actuele
informatie. Tevens worden projecten waar subsidie aan toegekend is hier
gepresenteerd. (doorlopend)
Gedurende de looptijd van het project worden alle regionale opleidingen geïnformeerd over het
bewustzijnsproject. Dit gebeurt via nieuwsbrief en via de onderwijskundigen. Er wordt een
voorstel gedaan door de onderwijskundigen om de quickscan uit te laten voeren, eind 2017 begin
2018, en zodoende een analyse te krijgen van doelmatigheid als onderwerp in de diverse
curricula.
(Mini)-symposium voor aios en opleiders medio 2018 met presentatie resultaten van de uit te
voeren projecten zoals onder resultaten benoemd zijn
Projectstructuur
Projectleiding:
- Nynke Scherpbier (Huisarts en Opleidingsdirecteur Extramurale vervolgopleidingen,
Radboudumc)
- Ron Kusters (Klinisch chemicus, JBZ)
Projectcoördinatie:
- Netty van Balsfoort (Hoofd beleidszaken Eerstelijnsvervolgopleidingen)
- Goof Claessen (Radboudumc Health Academy)
Overige Projectleden:
- Bart Dollekens (bedrijfsarts en opleider SGBO Radboudumc)
- Bas Verhoeven (chirurg en opleider Radboudumc)
- Jasmijn van Balveren (aios klinische chemie JBZ)
- Steven Giesbers (aios gynaecologie Radboudumc)

8.
Communicatie en disseminatie
OOR ON stelt elk half jaar een voortgangsrapportage op voor het bewustzijnsproject, welke wordt
doorgeleid naar het CGS. Daarnaast stelt het OOR ON een korte tweemaandelijkse
managementrapportage op met een beschrijving van de voortgang.
Op verzoek van het bewustzijnsproject zal er medewerking worden verleend aan interviews, het
opstellen van artikelen ten behoeve van de websites www.bewustzijnsproject.nl , http://www.ooron.nl/
of de websites van de verschillende eerstelijns vervolgopleidingen www.voha.nl , www.sgbo.nl of
www.voson.nl
Daarnaast komt er twee maal per jaar een nieuwsbrief uit van de OOR ON projectgroep, waarin de regio
van informatie wordt.
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