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“Van doelmatig naar doeltreffend”

Choosing wisely
Het projectplan ‘Van doelmatig naar doeltreffend’ van de OOR Noord en Oost Nederland kent een aantal uitdagende deelprojecten
binnen het thema kostenbewustzijn en efficient organiseren. De hoofdvraag hierbij is: hoe kan de zorg doelmatiger worden ingericht,
waarbij ook de gewenste kwaliteit wordt geboden? Om dit te bereiken zijn kritisch kunnen denken, continue reflectie en gebruik van
benchmarkdata van belang. De nieuwsgierigheid en samenwerking binnen en buiten de muren van het ziekenhuis helpt om de zorg
vanuit het perspectief van doelmatigheid te analyseren en organiseren.
Vanuit samenwerking en het delen van expertise rond doelmatigheid binnen de OOR N&O zijn een aantal creatieve, vernieuwende
producten opgeleverd. Deelbaar, handig en duurzaam! Ons motto:
“Kostenbewust en efficiënt werken én onderwijsvernieuwing: mission possible!”

Projectmatig Werken

Met DHD plezier aan DBC

Indiveo

Een praktische on-line tool om
doelmatigheidsprojecten te leiden.

Een praktische, visuele tool om met
behulp van DBC-analyse doelmatiger te
gaan werken.

Interactieve, beeldende informatie
om patiënten doelmatig voor te
bereiden op een niertransplantatie.

• Doelmatig: de tool helpt jou om met
korte, gerichte informatie een project
te leiden.
• Flexibel en to the point: alle
onderdelen kunnen afzonderlijk van
elkaar worden gevolgd, jij bepaalt
wat je nodig hebt!
• Herkenbaar voor jou: de tool is
ontwikkeld met verschillende collega
AIOS, je krijgt herkenbare casuïstiek
en tips.
• Interactief: de tool is gemaakt in de
nieuwste E-ontwikkeltechnologie
met een aantrekkelijke vormgeving.
• 24/7 : de tool is webbased en altijd
en overal beschikbaar, ook op je
smartphone en tablet.
• Multi-inzetbaar: gemaakt voor AIOS,
maar te gebruiken door iedereen die
nieuwsgierig is en een project gaat
leiden.

• Start is een stoomcursus: ‘DBC, hoe
zit het ermee?’.
• Gebruik van Dutch Hosital Data
(DHD): een online database met DBC
zorgproducten en aantallen. www.
dhd.nl
• Per DBC-zorgproduct een overzicht
van gedane zorgactiviteiten,
vergeleken met vrijwel alle
ziekenhuizen.
• In één oogopslag een idee van
grote verschillen in aanvraag- en
behandelgedrag.
• DE start van een
doelmatigheidsproject: waar doen
we meer onderzoek dan andere
ziekenhuizen en hoe komt dat?
Wat zegt de richtlijn hierover? Wat
kunnen we er aan verbeteren?
• Met de tool ‘Kosten in Kaart’ van
STARS de besparing berekenen en
bewust worden van kosten in de
zorg.

Doelmatig leren denken en werken én verbeteren van kwaliteit
A(N)IOS krijgen bij de start in het MCL via het Fries
Leerplein digitaal een module aangeboden om het
belang van doelmatig denken en werken in het MCL
te benadrukken.
De boodschap is: Pak je regie en invloed en maak
gebruik van de Toolbox van het Bewustzijnsproject!

• Een online video (‘divi’) die naar de
patiënt wordt gemaild.
• Divi voor nierpatiënten als
‘voorbereiding op niertransplantatie’
gemaakt.
• Al voor vele onderwerpen een divi
gemaakt. O.a. scans, bloedonderzoek,
endoscopie, anesthesie.
• 24/7 beschikbaar, patiënt kijkt op
voor hem goed moment. Hierdoor
beter onthouden van de informatie.
• Shared decision making naar hoger
niveau en informed consent is
inbegrepen.
• Beschikbaar in verschillende talen,
voor elke patiënt begrijpelijk. Ook
handig bij laaggeletterdheid door
de aantrekkelijke en duidelijke
animaties.
• Door adoptiemodel kan één divi
door verschillende ziekenhuis
worden gebruikt. Doelmatig en
financieel aantrekkelijk door
vervanging van foldermateriaal.

Het bewustzijn van AIOS en opleiders
• De jaarlijkse dag voor AIOS en opleiders in teken van
doelmatigheid.
• Introductie: ‘Wat is doelmatigheid’ en uitleg over
mogelijkheden.
• Workshop: opleiders en AIOS brainstormen samen
over laaghangend fruit op de eigen afdeling.
• Er wordt een concreet plan gemaakt
doelmatigheidsproject met een korte pitch hierover.
• Beste plan won ‘doelmatigheidsprijs’.
• Op deze manier wordt er bewustwording over
mogelijkheden in doelmatigheid gecreëerd.

