
Symposium Doelmatigheid van Zorg | 18 april Programma en aanmelden

AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • MAART 2018 

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

De genomineerden zijn... 
 
Na de oproep om een initiatief in te dienen voor de Doelmatigheidsprijs 2018,
ontvingen we maar liefst 47 inzendingen. Uit deze grote groep interessante
projecten zijn nu twaalf kanshebbers genomineerd. Zij mogen hun project
presenteren op het symposium Doelmatigheid 2018  op 18 april a.s. en maken
zo kans op de Doelmatigheidsprijs en/of één van de twee beurzen die ZonMW
beschikbaar stelt. Kom je ook naar het symposium? Het totaalprogramma is
geaccrediteerd voor 6 punten: 4 voor de middag en voor de avond nog eens 2!

Bekijk de genomineerden

Kom ook naar de presentaties van de genomineerden 2018!

https://www.bewustzijnsproject.nl/symposium2018/
https://www.bewustzijnsproject.nl/symposium2018/
https://www.bewustzijnsproject.nl/genomineerden-doelmatigheidsprijs-2018/
https://www.bewustzijnsproject.nl/symposium2018/


HOW TO: VERWONDER EN VERBETERPROJECT

"The important thing is not to
stop questioning. Curiosity
has its own reason for
existing." - Albert Einstein

In de dagelijkse praktijk kom je soms dingen tegen die je verbazen. Vaak zijn
handelwijzen of processen in de loop van jaren ontstaan en helpt jouw frisse
blik om deze weer eens tegen het licht te houden. Door je te verwonderen, kun
je ontdekken wat je kunt doen om de zorg te verbeteren. Hoe je jouw
verwondering omzet in een effectief project, vind je in deze ‘how-to’.

In company workshop
Het Bewustzijnsproject verzorgt gedurende het project de geaccrediteerde
workshop Basis Doelmatigheid op uw locatie. Verschillende ziekenhuizen,
zoals Medisch Centrum Leeuwarden, Gelre Ziekenhuis en het Antonius
Ziekenhuis gingen u al voor. Ook zelf aan de slag? Lees dan verder voor meer
informatie.

Agenda

SOLK-symposium UMCU! | 12 maart 2018 
Dit symposium belicht de zorg rondom patiënten met onvoldoende verklaarbare
klachten vanuit het perspectief van huisarts en specialist, met daarbij de nadruk
op de diagnostische fase in de somatische tweede / derde lijn, de
interdisciplinaire samenwerking en de communicatie met de patiënt. 
Meer weten »

Losgio aiosdag – Trots op de Sociale Geneeskunde! | 26 maart 2018 

Ga naar de how-to Verwonder & Verbeter

Workshop Basis Doelmatigheid

http://www.bewustzijnsproject.nl/prof-dr-fedde-scheele-bewustzijn-ontstaat-transparant-spiegelinformatie/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/solk-symposium-12-maart-umcu/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/solk-symposium-12-maart-umcu/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/losgio-aiosdag-trots-op-sociale-geneeskunde/
https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/how-to-verwonder-en-verbeterproject-vervolgopleidingen/
https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/wsbasisdoelmatigheid/


Het LOSGIO organiseert voor alle aios sociale geneeskunde een congresdag
met inspirerende sprekers en interactieve workshops. 
Meer weten »

Symposium Doelmatigheid van Zorg 2018 | 18 april 2018

Samen met OOR Leiden organiseert het Bewustzijnsproject, het Symposium
Doelmatigheid 2018. Op het symposium wordt de Doelmatigheidsprijs uitgereikt
en ga je aan de slag met doelmatigheid in de praktijk. 
Meer informatie

Online course 'Kennis van zorgkosten' | 7 mei 2018

De kwaliteit van zorg in Nederland is erg goed. Tegelijkertijd zijn de kosten
echter te hoog. Wat kun jij doen en hoe zorg je dat je invloed kunt uitoefenen?
Met de online course ben je in vier weken helemaal op de hoogte! De online
course kost 50 euro. Voor de edities in mei, september en november is er nog
plek! 
Meer informatie

Masterclass Doelmatigheid voor onderwijskundigen | 12 juni 2018

De eerste editie op 1 maart was een groot succes. Deelnemers gingen naar
huis met praktische handvatten waarmee ze direct aan de slag konden. Op
dinsdag 12 juni is er nog een masterclass. Als onderwijskundige kun je tegen
vragen aan lopen bij het zorgen voor aandacht voor doelmatigheid van zorg in
de geneeskundige vervolgopleiding. In de masterclass doelmatigheid voor
onderwijskundigen krijg je praktische methodieken aangereikt en leer je hoe
deze goed in te zetten om doelmatigheid in de opleiding helpen te
implementeren.

Meer weten

Samen met de OOR's

http://losgio.nl/
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https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/online-course-kennis-zorgkosten-3/
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Het Bewustzijnsproject werkt intensief met de 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 met projecten om het
doelmatigheidsbewustzijn in de opleiding te vergroten. 

Lees online 
Auteursrecht © 2018 Bewustzijnsproject, alle rechten voorbehouden. 

 
 

Wilt u deze nieuwsbrief (niet meer) ontvangen? 
U kunt zich hier uitschrijven of aanmelden 

 

Wat gebeurt er in jouw OOR?

http://www.bewustzijnsproject.nl/over-bewustzijnsproject/
https://mailchi.mp/bewustzijnsproject/praktijkvoorbeelden-onderzoek-kostenbewustzijn-speciaal-programma-voor-aios-en-studenten-workshop-op-lokatie-1098801?e=[UNIQID]
https://bewustzijnsproject.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=9c916655e2&e=[UNIQID]&c=a88675e21e
https://bewustzijnsproject.us13.list-manage.com/subscribe?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=9c916655e2
http://www.bewustzijnsproject.nl/oors/

