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Achtergrond:
Doelmatigheid en kosteneffectiviteit van zorg zijn belangrijke thema’s in 
de dagelijkse praktijkvoering. Dit is nog geen ingesleten onderwerp in de 
geneeskundestudie en opleiding van AIOS. Het Bewustzijnsproject heeft als 
doel de AIOS meer bewust te maken van dit thema. De kans van slagen dat 
aios zich hiervan bewust zijn wordt groter wanneer dit opleiden vroeg gestart 
wordt. Daarop is in samenwerking met de geneeskunde-opleidingen een 
programma ontwikkeld naar voorbeeld van STARS Canada, waaraan zestien 
studenten en zestien AIOS deelnemen.

Werkwijze:
De studenten en AIOS zijn in een programma van een dag wegwijs gemaakt 
in het onderwerp doelmatigheid, change management en leiderschap door 
toonaangevende sprekers. Aansluitend namen de STARS deel aan het 
internationale congres Choosing Wisely (CW). In Nederland is, afwijkend van 
Canada een gezamenlijk programma met AIOS en studenten ontwikkeld.

Na deze tweedaagse is in een Wrap-up een plan opgesteld hoe de studenten 
en AIOS in het studiejaar 2017/2018 invulling gaan.

Ervaring Canada:
In Canada is het programma twee maal uitgevoerd. Op basis van hun 
evaluaties is het programma in Nederland vorm gegeven.

Belangrijkste ervaringen uit Canada:
•  Leg de focus, naast op inhoud “wat is doelmatigheid”, op change 

management en leiderschapsvaardigheden
•  Geef studenten en aios vooraf een opdracht om literatuur door te nemen 

zodat zij daarmee op de dag zelf meteen aan de slag kunnen
•  Selecteer studenten die betrokken zijn bij o.a. curriculumverandering en/ of 

faculteitbestuur
•  Denk vooraf na over het studiejaar waaruit je studenten werft: ze moeten 

voldoende kennis en inzicht in onderwijs en zorg hebben om hiervoor

Voorlopige belangrijkste boodschap: studenten en AIOS zijn belangrijke partners in het tot stand brengen 
van verandering in de opleidingen. Hun energie, initiatieven en out of the box denken zijn erg waardevol 
voor het tot stand brengen van vernieuwingen c.q. implementatie van vernieuwingen.

Eerste ervaringen Nederland:
•  Eerste bijeenkomst: voorafgaand aan CW-congres met 35 studenten en 

aios afkomstig uit alle OOR’s/ faculteiten. Met vertegenwoordiging uit 
1ste en 2de lijn en uit sociale geneeskunde.

•  Gestart met een eigen Facebook groep en een internationale facebook 
groep (mede initiatief uit Canada)

•  Ontwikkeling van een eigen logo voor herkenbaarheid
•  Centraal een digitaal platform ingericht (Google Drive) waarop 

materiaal gedeeld wordt, met als voorbeeld van Canada, een Excel 
programma waarin plannen en resultaten gedeeld worden.

•  Internationaal contact met STARS Canada voor delen van ervaringen, 
materiaal, etc.

•  Gestart met initiatieven op lokale universiteiten om expliciet aandacht 
hiervoor te krijgen in de geneeskunde studie
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