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AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • NOVEMBER 2016 

Voor opleiders, aios, onderwijskundigen en andere betrokkenen bij de geneeskundige vervolgopleidingen.

Bewust doelmatige zorg 
 
De beste zorg voor de patiënt, waarbij verantwoord wordt omgegaan met de
beschikbare middelen. Dat is de kern van doelmatige zorg. Onderzoek toont
aan dat artsen onnodige kosten van zorg kunnen laten afnemen als ze dat al in
de opleiding tot specialist leren. Binnenkort is dat ook verplicht: per 1 juli 2018
treedt regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen in werking.
Aios moeten dan aantoonbaar leren om bewuste keuzes te maken bij het
leveren van hoogwaardige zorg. Het Bewustzijnsproject kan hierbij helpen.

INTERVIEW STUURGROEPLID FEDDE SCHEELE

“Bewustzijn ontstaat door
transparant te zijn over
spiegelinformatie”

Doelmatig werken is geen ‘trucje’ dat je aios kunt aanleren. Het gaat om een
way of thinking, een ingebakken bewustzijn. Met het verzamelen, delen en
bespreken van spiegelinformatie ontstaat dat bewustzijn vanzelf, zegt
gynaecoloog prof. dr. Fedde Scheele. Scheele is als voorzitter van het CGS
opdrachtgever van het Bewustzijnsproject en daarom ook lid van de stuurgroep.
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INTERVIEW CHEF DE CLINIQUE BEN TOMLOW

“Je mag alle onderzoeken
aanvragen, zolang je ze maar
kunt verantwoorden”

Een opleider of supervisor die je uitdaagt om te bedenken: moet dit of kan het
ook anders? Daar heeft Ben Tomlow veel aan gehad. Hij heeft zijn
vervolgopleiding Longgeneeskunde kort geleden afgerond en is nu chef de
clinique Longziekten in Isala Zwolle. “Tijdens mijn coschappen interne
geneeskunde zei mijn supervisor: ‘Je mag alle onderzoeken aanvragen, zolang
je maar bij mij kunt verantwoorden waarom je dat hebt gedaan’.”

Win de Doelmatigheidsprijs 2017!
Doelmatig leren denken en handelen is cruciaal: we willen allemaal de best
mogelijke kwaliteit van zorg tegen verantwoorde kosten. Ook in jouw opleiding
tot geneeskundig specialist komt steeds meer aandacht voor dit
maatschappelijk relevante thema. Heb je zelf een mooi doelmatigheidsproject
uitgevoerd of bruis je van de ideeën? Ding dan mee naar de Doelmatigheidsprijs
2017! Denk bijvoorbeeld aan ideeën om kritisch te re�ecteren op het dagelijks
handelen, bestaande protocollen, routines of werkwijzen. 
Stuur jouw idee vóór 31 december 2016 in via
www.bewustzijnsproject.nl/doelmatigheidsprijs.
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Symposium Doelmatigheid van zorg
Op woensdag 12 april 2017 van 14.00 tot 18.30 uur vindt in het Evoluon in
Eindhoven het landelijke symposium Doelmatigheid van zorg plaats. Tijdens
het symposium wordt de ‘Doelmatigheidsprijs 2017’ uitgereikt. Daarnaast zijn er
boeiende sprekers en krijgt u presentaties, beproefde opleidingsvoorbeelden
en handreikingen uit de praktijk. Dit jaar organiseren OOR ZON en het
Bewustzijnsproject het symposium samen. 

Samen met de OOR's
Het Bewustzijnsproject werkt intensief met de Opleidings- en OnderwijsRegio’s
(OOR’s) samen om alles over opleiden tot bewuste artsen direct te brengen
daar waar het nodig is: in het veld. Daarom gaan alle OOR’s zelf aan de slag
projecten om het doelmatigheidsbewustzijn in de opleiding te vergroten. 

Doelmatiger in 3 stappen

Op de website vindt u voorbeelden van collega’s uit het veld die al aan de slag
gingen. Wilt u doelmatigheid bij uw opleiding ook op de agenda zetten? Bekijk
dan deze 3 stappen

Meer informatie en aanmelden
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Bewustzijnsproject in het kort

In opdracht van het College Geneeskundige Specialismen, uitvoering
door Maastricht University
Doel: opleidingen concreet helpen bij aios aantoonbaar te leren doelmatig
werken en denken
Aanpak: opleidingsregio’s ontwikkelen opleidingsactiviteiten en
handreikingen voor opleiden in doelmatigheid. Bewustzijnsproject deelt
inzichten en praktijkvoorbeelden die daaruit voortkomen.

Agenda

NVMO-congres | 18 november 2016 | 10.45 - 12.00 uur | Egmond aan Zee 
Op het NVMO-congres verzorgen wij op vrijdag 18 november 2016 de
workshop ‘Bekwaam verklaren in doelmatigheid van zorg’. Lees meer 
  
MMV-congres | 9 december 2016 | 09.30 - 17.00 uur | Nieuwegein 
Het Bewustzijnsproject verzorgt op het MMV-congres de workshop ‘De beste
zorg voor de beste prijs’. Deelnemers gaan aan de slag met kosteneffectief
werken en denken met behoud van kwaliteit. Wat moet elke aios kennen en
kunnen en wat is voor aios die zich hierin willen verdiepen? Meer informatie 
  
Symposium Doelmatigheid van zorg | 12 april 2017 | 14.00 - 18.30 uur |
Eindhoven 
Wat kun je als aios doen om je bewustzijn, kennis en vaardigheden op het
gebied van doelmatige zorg te verhogen? Hoe kunt u als opleider doelmatig en
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kostenbewust leren denken en werken? U kunt hiermee aan de slag op het
symposium. Meer informatie en aanmelden
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