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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.  
 
Onze zorg ook in de toekomst betaalbaar houden is de 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. Het CanBetter project van de KNMG was 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 leer-werkvloer 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 medische specialismen. Het project omvat juist ook de huisartsgeneeskunde, de zorg voor 
verstandelijk gehandicapten, het specialisme ouderengeneeskunde en de sociaal geneeskundige 
specialismen.  
 
Dit projectplan richt zich op de volgende deelprojecten uit het Bewustzijnsproject ‘Jong geleerd is oud 
gedaan!’. 
 

1. Bespreekbaar maken van behandelwensen en –grenzen. 
Contactpersoon: drs. A.N.C. Gosselt (A.N.C.Gosselt-2@umcutrecht.nl) 

2. Toolkit telecardiometabool (e-learning zorgprofessional en patiënt-transmuraal). 
Contactpersoon: drs. A.A. van de Woestijne (A.A.vandeWoestijne-4@umcutrecht.nl) i.s.m. 
huisarts 

3. Diagnostigo (serious game ter herkenning infectie, antibioticakeuze, -kosten en resistentie). 
Contactpersoon: drs. P.C. van Ooik (P.C.vanOoik-2@umcutrecht.nl) 

4. E-learning therapietrouw/medicatiegebruik. 
Contactpersoon: dr. M. Lafeber (m.lafeber@umcutrecht.nl) i.s.m. klinische farmacologie 

mailto:A.A.vandeWoestijne-4@umcutrecht.nl
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5. AB-stewardship: de aios als ambassadeur. 
Contactpersoon: nader te bepalen (infectieziekten/microbiologie) 

6. Laboratoriumonderzoek aanvragen met inzicht: Verstandig Vinken! 
Contactpersonen: drs. B.E.L. Vrijsen (B.E.L.Vrijsen@umcutrecht.nl) en drs. L.M. Vos (L.M.Vos-
6@umcutrecht.nl) 

7. X-BuikOverzicht: nooit meer doen! 
Contactpersoon: nader te bepalen (interne geneeskunde/heelkunde) 

8. Geen urinekatheter en infuus op de SEH tenzij…en de patiënt helpt je hierbij! 
Contactpersonen: drs. W.B. Huiszoon (w.b.huiszoon-2@umcutrecht.nl) en prof. dr. H.A.H. 
Kaasjager (H.A.H.Kaasjager@umcutrecht.nl) 

9. Voor de therapieresistentie komt spiegelbepaling medicatie bij hypertensie. 
Contactpersoon: drs. J. Vendeville (A.C.J.Vendeville@umcutrecht.nl) i.s.m. apotheek 

2. Doel deelprojectenmodule  
Bijdrage leveren aan de deelprojecten van het bewustzijnsproject ten aanzien van het ontwikkelen en 
implementeren van opleidingsmethoden voor kosteneffectief kwaliteit leveren. 
Er is een aios aangesteld om deze deelprojecten te begeleiden. Deze aios zal zelf ook een van de 
deelprojecten helemaal uitwerken.   

3. Resultaten 
Door het Bewustzijnsproject ‘Jong geleerd is oud gedaan!’ zijn de volgende resultaten per 1 september 
2018 gerealiseerd: 
 
Ad 1: naast de e-module zal er een training zijn gemaakt voor alle aios om het bespreekbaar maken van 
behandelwensen en –grenzen te faciliteren. 

 
Ad 2: de e-learning in het kader van cardiometabole transmurale zorg is geïmplementeerd en 
geëvalueerd. 

 
Ad 3: de serious game is geëvalueerd in een pilot op effectiviteit (herkenning ernstige infectie, 
antibioticakeuze en –kosten). 
 
Ad 4: e-learning antistolling en veiligheid is geëvalueerd en e-learning therapietrouw is gemaakt. 
 
Ad 5: aios-ambassadeurs zijn geschoold en de werkwijze is geïmplementeerd; soort en hoeveelheid 
antibioticagebruik op de afdeling is gemeten en vergeleken met de hoeveelheid tijdens de start van het 
project. 
 
Ad 6: werkwijze en aanpassing van het gedrag inzake aanvragen van laboratoriumonderzoek op afdeling 
interne geneeskunde is geëvalueerd. 
 
Ad 7: aanvraag X BOZ voor derde jaar gemeten. 

mailto:B.E.L.Vrijsen@umcutrecht.nl
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Ad 8: patiënttevredenheid over informatiefolder en handelwijze SEH is gemeten. 
 
Ad 9: zorgpad therapieresistente hypertensie is aangepast en geëvalueerd. 
 
De hierboven genoemde resultaten worden gedeeld met de ziekenhuizen uit de regio en het  
Bewustzijnsproject en via www.bewustzijnsproject.nl en 
https://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen/Medische-vervolgopleidingen-(aios)/OOR-Utrecht  ter  
beschikking  worden gesteld. 

4. Uitvoering  
Bij de uitvoering moet een aantal activiteiten worden uitgevoerd. 
 
4.1. Een aios (drs. A.A. van de Woestijne) is aangesteld als projectleider van het Bewustzijnsproject 

(bewaakt voortgang, evaluatie en meetmomenten). 
 
4.2. Een nieuwe e-learning i.h.k.v. behandelwensen en –grenzen bespreekbaar maken is gemaakt met 

onderwijskundige input. 
 
4.3.      Een gesprektraining i.h.k.v. behandelwensen en –grenzen bespreekbaar maken met 

onderwijskundige input is opgezet. 
 
Bij alle projecten zijn patiëntpanels en de Dappere Dokters Utrecht (samenwerking eerste lijn) nauw  
betrokken. Dit is gestart vanuit de interne geneeskunde van het UMC Utrecht, waarna de gehele OOR en 
verschillende disciplines erbij betrokken worden (o.a. middels het Bewustzijnssymposium). 

5. Duur project 
De deelprojecten zijn gestart op wisselende momenten en al gaande zullen zij als één project eindigen op 
1 september 2018. 

6. Mijlpalen  
x Awareness (we praten niet meer over projecten maar ons gedrag is veranderd ‘als een oude jas 

die je aantrekt’). De aios houden de opleiders(team) bij de les, zij zijn de steen in de vijver als het 
gaat om doelmatig denken en werken. Deze mijlpaal eindigt op 1 september 2018. 

 
x Doelmatig denken en werken is een natuurlijk onderdeel van de opleiding; elke aios bedenkt en 

werkt minstens één Bewustzijnsproject uit. Bij afronding wordt een nieuw idee gegenereerd en 
doorgegeven (estafette). Deze mijlpaal eindigt op 1 september 2018. 
 

http://www.bewustzijnsproject.nl/
https://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen/Medische-vervolgopleidingen-(aios)/OOR-Utrecht
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x Verpleegkundigen maar ook patiënten denken doelmatig mee. Deze mijlpaal eindigt op 1 
september 2018. 

 
x Het Bewustzijnssymposium op vrijdag 2 februari 2018 in het UMC Utrecht. 

7. Projectstructuur 
 
Het Bewustzijnsproject ‘Jong geleerd is oud gedaan!’ bestaat uit deelprojecten met als rode draad 
doelmatig denken en werken transmuraal en samen met en voor de patiënt. 

8. Communicatie en disseminatie 
OOR Utrecht stelt elk half jaar een voortgangsrapportage op voor het bewustzijnsproject, dat deze 
rapportage doorgeleidt naar het CGS. Daarnaast stelt het OOR Utrecht een korte tweemaandelijkse 
managementrapportage op met een beschrijving van de voortgang. Drs. A.A. van de Woestijne en dr. M. 
Lafeber zullen deze managementrapportage genereren. 
 
Op verzoek van het bewustzijnsproject zal er medewerking worden verleend aan interviews, het 
opstellen van artikelen ten behoeve van de website www.bewustzijnsproject.nl en 
http://www.rocuinternegeneeskunde.nl/.

http://www.bewustzijnsproject.nl/
http://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

