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INLEIDING

Het beheersen van kosten, omgaan met instroom van minder aios en het 
tegelijkertijd invulling geven aan individuele opleidingsverzoeken: 
Lastige dilemma’s voor een opleider, supervisor of aios. 

Tijdens de OOR ON opleidingsmiddag staan we stil bij deze dilemma’s door middel 
van een debat en besteden we ook aandacht aan doelmatigheid van zorg en 
het tegengaan van onnodige zorg. Afgelopen jaar heeft de OOR ON geparticipeerd 
in het landelijke Bewustzijnsproject. Tijdens de middag komen doelmatigheids-
projecten aan de orde, zodat het voor jou als opleider, supervisor of aios duidelijk 
wordt welke meerwaarde dit kan hebben voor je opleidingsinrichting.  
Michiel Peereboom is arts en cabaretier en zal op ludieke wijze het debat leiden 
en de pitches modereren. Daarna gaan we actief aan de slag tijdens twee work-
shoprondes met persoonlijke en doelmatigheidsthema’s. 
Tot slot wordt de OOR ON profielenprijs uitgereikt

DOELSTELLING OOR ON MIDDAG
Aios, opleiders en anderen die bij  de medische vervolgopleiding in de eerste en 
tweede lijn betrokken zijn informeren en te inspireren op het gebied van 
kostenbewustzijn, doelmatigheid van zorg en de invloed daarvan op de opleiding. 

DOELGROEPEN
Opleiders, aios, supervisoren, medisch managers, onderwijskundigen. 
Kortom: iedereen die betrokken is bij de medische vervolgopleiding.

LOCATIE
De OOR ON middag vindt plaats in het auditorium van het Radboudumc, 
Nijmegen.

ACCREDITATIE
Accreditatie voor 3 punten is aangevraagd bij ABAN voor alle medisch specialisten. 
De Radboudumc Health Academy heeft een instellingsaccreditatie voor huisartsen 
en specialisten ouderengeneeskunde.
Na afloop van deze opleidingsmiddag ontvangt u een digitaal certificaat.

INSCHRIJVEN/BETALEN
•  Inschrijven en betalen via onze website www.radboudumc.nl/ooron2018
•  Op onze activiteiten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing

Schrijf je hier in!
www.radboudumc.nl/ooron2018

http://www.radboudumc.nl/ooron2018


PROGRAMMA

12.30 Lunch en inschrijving

13.00 Welkom 
 Jacqueline de Graaf

13.05 Debat Opleiden en bedrijfsvoering. Friend or Foe? 
 Hoe realiseer je deze balans en hoe individualisering te vertalen 
 naar de opleidingspraktijk? 
 
 Ingeleid en gemodereerd door Michiel Peereboom

13.45 Inschrijving en ontvangst deelnemers eerstelijn

14.00 Minibreak

14.10 Nadat we aios en opleiders uit de eerste lijn hebben verwelkomd   
vinden er pitches plaats door aios die onderstaande Doelmatigheids- 
projecten hebben uitgevoerd in de OOR ON. 

 
 Ingeleid en gemodereerd door Michiel Peereboom

Bewegingszorg Verbeteren van de kennisuitwisseling tussen de  
huisarts en orthopedisch chirurg door het ontwikkelen  
van een beslisboom voor huisartsen bij knie- en 
schouderklachten

Regionale standaard  
teksten interne geneeskunde

Op regionaal niveau opstellen van hoogwaardige  
standaard teksten voor interne geneeskunde. Dit 
moet leiden tot meer uniformiteit en volledigheid en 
daardoor betere communicatie en patiëntveiligheid.

PsyCareNet Opzetten van een regionaal netwerk om inzicht in de 
zorgkaart van regionale GGZ te vergroten. Dit vergroot 
patiënttevredenheid en transparantie

Endometriose Het ontwikkelen van een applicatie als platform voor 
communicatie tussen zorgverleners onderling en 
tussen patiënt en zorgverlener. Het aantal onnodige 
verwijzingen wordt daardoor verminderd.

DTO’s in opleiding tot huisarts Het Diagnostisch Toets Overleg als methode voor aios 
huisartsgeneeskunde implementeren om bewust te 
worden van de doelmatigheid in eigen diagnostisch 
handelen.



14.40 Verplaatsen naar de workshops
14.45 Keuze workshops ronde 1: Geef bij inschrijving uw voorkeur aan voor  

ronde 1 en ronde 2:

Onderwerp Workshopleider

1. 10 manieren van feedback geven. 
Interactieve workshop waarin aios samen met super-
visoren leren en ervaren welke verschillende factoren  
van invloed zijn op het geven en ontvangen van  
effectieve feedback

Lia Fluit en 
Tim Klaassen

2. Balans werk-privé voor aios Joanneke van den Berg

3. Leiderschap: welke leiderschapsstijl past bij me en hoe 
kom ik daarachter?

Saskia van de Laak

4. Onderzoek naar opleiden. 
In deze workshop maakt u kennis met en gaat u in discussie 
over enkele wetenschappelijke artikelen over actuele  
thema’s rondom opleiden op de werkplek

Robin Krol en  
Marieke de Visser

5. In het centrum van de aandacht.
Een korte workshop, op basis van technieken uit het theater, 
waarin je bewustzijn en vaardigheden ontwikkelt om jezelf 
krachtig en authentiek te presenteren.

Xander Straat met
Irene Poppe en 
Sabine van der Linden

6. Workshop voor startende opleiders: hoe vind ik mijn weg 
in woud van regels, partijen, taken, afkortingen en het oplei-
dingsjargon

Corry den Rooyen en
Paetrick Netten

7. Dilemma’s in de opleiding.  
Leer om vaak voorkomende dilemma’s, die tussen jou en je 
supervisoren in kunnen staan, bespreekbaar te maken en 
op te lossen

Maaike Ibelings en
Jack van de Langen-
berg, Marleen Duizer, 
Elselien Küpers en 
Jolijn van der Maas

8. Quickscan: waar staan wij in onze opleiding?
Na deze workshop heeft u scherp hoe in uw opleiding 
impliciet of expliciet doelmatigheid al aan bod komt en wat 
mogelijkheden zijn om dit op te pakken.

Marieke van der Horst 
en Steven Giesbers

15.45 Wisselpauze
 
15.55 Keuze workshop ronde  2

16.55 Terug naar foyer

17.00 Plenaire afronding en aangeklede borrel: 
 Uitreiking OOR ON profielprijs na 3 korte pitches van 
 de genomineerde kandidaten
    
 Uitreiking prijzen door Jacqueline de Graaf en wrap-up  

door Michiel Peereboom



Drs. J. van der Berg, arts en loopbaan-
adviseur, Radboudumc, Nijmegen
Dr. T. Dofferhof, Internist en decaan, CWZ, 
Nijmegen
Drs. M. Duizer, aios interne geneeskunde, 
CWZ, Nijmegen
Dr. L. Fluit, onderwijskundige en hoofd sectie 
Onderwijs en Onderzoek, 
Radboudumc Health Academy, Nijmegen
Drs. S. Giesbers, aios gynaecologie, 
Radboudumc, Nijmegen
Prof.dr. J. de Graaf, internist en opleider, 
opleidingsdirecteur (medische) 
vervolgopleidingen,Radboudumc, Nijmegen 
Drs. T. van Hal, aios reumatologie, 
Sint Maartenskliniek, Nijmegen
Drs. M. van der Horst, onderwijskundige 
verbonden aan het Bewustzijnsproject
Dr. M. Ibelings, gastro-intestinaal  en  
oncologisch chirurg, ETZ, Tilburg 
Dr. H.J. Jansen, internist en plv. opleider, 
Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch
Drs. T. Klaassen, onderwijskundige, 
Radboudumc Health Academy, Nijmegen
Dr. R. Krol, aios MDL, 
Radboudumc, Nijmegen
Drs. E. Küpers, aios huisartsgeneeskunde, 
Radboudumc, Nijmegen
S. van de Laak, HR Opleidingsadviseur,  
Radboudumc, Nijmegen

Dr. B.E. Lahuis, kinder-en jeugdpsychiater en 
lid RvB, Radboudumc, Nijmegen 
J. van de Langenberg, trainer verbonden aan 
ETZ, Tilburg
Drs. S. van der Linden, aios SEH, Rijnstate, 
Arnhem
Drs. J. van der Maas, aios huisartsgenees-
kunde, Radboudumc, Nijmegen 
Dr. P. Netten, internist en decaan
Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch
Drs. M. Peereboom, arts, cabaretier, film-
maker en tekstschrijver, Amersfoort
Drs. I. Poppe, onderwijskundige, Rijnstate, 
Arnhem
Drs. C. den Rooijen, onderwijskundige, JBZ, 
Den Bosch
Dr. N. Scherpbier, huisarts en opleidings-
directeur extramurale vervolgopleidingen, 
Nijmegen
Dr. A. Stenger, reumatoloog, 
Sint Maartenskliniek, Nijmegen
X. Straat, acteur en regisseur, Amsterdam 
Drs. A. Straus, onderwijskundige en hoofd 
leerhuis, Sint Maartenskliniek, Nijmegen 
Drs. M. de Visser, onderwijskundige, 
Radboudumc Health Academy, Nijmegen
Drs. G.C.M. Claessen, projectmanager, 
Radboudumc Health Academy, Nijmegen

CONTACT

Radboudumc Health Academy
Bianca Gremmen-van Bergen, projectmedewerker
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
T (06) 27 20 96 01, E Bianca.Gremmen-vanBergen@radboudumc.nl
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