
‘Zie je iets dat beter kan? Toon initiatief en 
ga er zelf mee aan de slag!’ Onder dat motto 
werken AIOS in de OOR ZON projectmatig 
aan verbeterinitiatieven. Het is één van de 
manieren om het doelmatigheidsbewustzijn 
bij AIOS te versterken.  

HOE LEER JE AIOS 
DOELMATIG DENKEN 
EN HANDELEN?

De OOR ZON ontwikkelde een handig 
format voor het opzetten van een 
doelmatigheidsinitiatief, met 3 kernvragen:  

1.  Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief 
bij aan kwaliteitsverbetering?

2.  Hoe worden de algemene competenties 
verworven en geëvalueerd door de 
uitvoerende AIOS?

3.  Hoe wordt het doelmatigheidsinitiatief 
geborgd binnen afdeling/instelling?

FORMAT & STAPPENPLAN

DOELMATIGHEIDSINITIATIEVEN BINNEN DE OOR ZON

DIT LEREN AIOS ERVAN

SUCCESFACTOREN VOLGENS AIOS

MEERWAARDE VOOR DE PATIËNT

Stappen om een doelmatigheidsinitiatief concreet te maken: 

In de periode 2014-2016 werden ruim 170 
doelmatigheidsinitiatieven opgezet door AIOS 
in de regio. 73% daarvan richt zich op proces 
rondom de zorg, 23% op de daadwerkelijke 
zorg. Een doelmatigheidsinitatief varieert van 
afdelingsspecfiek tot regiobreed. 

Een paar voorbeelden: 

1.  Direct postoperatief verwijderen van de blaaskatheter na een laparoscopische 
hysterectomie (gynaecologie & obstetrie) 

   focus: zorg  resultaat: grotere patiënttevredenheid, minder complicaties & 
sneller ontslag uit het ziekenhuis 

2.  Het routinematig screenen van urine bij opname op de afdeling Amputatie, 
Traumatologie en Orthopedie (revalidatie)

   focus: proces  resultaat; patiëntvriendelijkere zorg, vermindering  
van druk op patiënten (care burden) en minder testen per patiënt

3. Onverzekerde zorg (dermatologie)
   focus: zorg  resultaat: patiënttevredenheid & het aanbieden  

van nieuwe behandelingen

Deze algemene 
competenties  
ontwikkelden de 
AIOS bij de onder-
zochte doelmatig-
heidsinitiatieven:

De doelmatigheidsinitiatieven in de OOR ZON hebben ook een positieve impact op de patiënt. De percentages geven weer hoeveel 
procent van de doelmatigheidsinitiatieven meerwaarde opleverden op het gebied van patiënttevredenheid, patiëntveiligheid, etc.
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Deze infographic is gebaseerd op het onderzoek van M. Kerssens. In dit onderzoek zijn 33 van alle opgezette doelmatigheidsinitiatieven in de regio 
geanalyseerd. Kerssens, M. (2017) Efficiency in daily clinical practice: integrating high-value cost conscious care in post graduate medical education 
(master thesis). Mail voor meer informatie over het onderzoek naar info@bewustzijnsproject.nl
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‘Je realiseert je ineens 
welke andere taken mensen 
hebben naast de directe 
patiëntenzorg, welke andere 
verantwoordelijkheden, en dat
is heel goed.’

‘We kregen de mogelijkheid om een 
project op te zetten over een onderwerp 
waarin we zelf geïnteresseerd zijn, dat 
bevordert het leren.’

‘Ik vond het heel fijn 
om het samen met 
iemand te doen.

‘Deze aanpak heeft wel 
stimulatie van hogerop of 
onderaf nodig.’ 

‘Je bent eigenlijk maar een heel klein radertje 
in het totale systeem. Dat wil niet zeggen dat 
je onbelangrijk bent,je moet je er wel bewust 
van zijn dat er veel meer bij komt kijken dan 
alleen maar dat ene radertje dat jij bent.’

‘Een idee kan heel leuk zijn, maar 
soms is de uitvoering daarvan 
nog best wel ingewikkeld.’ 

1. Probleemstelling

4. Uitvoeren 
initiatief 

2. Plan van aanpak

6. Evaluatie 7. Borging

5. Beschrijving 
behaalde resultaten

8. Beschrijving rol 
AIOS & leerproject

3. Beschrijving 
beoogde resultaten


