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AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • MAART 2018 

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

Omarm het enthousiasme 
 
"Aios zijn vaak enorm gemotiveerd om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
Dat enthousiasme moet je als opleidingsgroep omarmen." Dat zegt prof.dr.
Wilco Peul, hoogleraar neurochirurgie. De verwonder- en verbeterkracht van
aios is enorm belangrijk. Dat blijkt ook uit de vele gesprekken die het
Bewustzijnsproject en de OORs hebben met opleiders en aios in het veld. Op
woensdag 18 april komen zij op het symposium Doelmatigheid van Zorg bij
elkaar om kennis en ervaringen te delen. Met in de middag parallelsessies door
de genomineerden voor de Doelmatigheidsprijs 2018, bevlogen sprekers en
interessante workshops in de avond. Verschillende onderwerpen komen aan
bod, van moreel beraad tot onnodige medische zorg tot doelmatigheid voor de
jonge specialist. Bij de workshops zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar!

Bent u er ook bij?
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INTERVIEW DRS. MENNO DE BREE, FILOSOOF

"Moreel beraad helpt bij
hoofdpijnkwesties." 

Als arts moet je regelmatig ethische knopen doorhakken. Menno de Bree,
filosoof, publicist en docent ethiek en filosofie aan het UMCG, geeft tips om dat
efficiënt en effectief te doen. De Bree: “Iedere arts krijgt morele kwesties op
haar bord. Die kun je niet ontlopen, daar moet je als professional iets mee. In
de praktijk wordt nogal eens de ‘verkeerde diagnose’ gesteld, vertelt De Bree:
“Een morele kwestie wordt regelmatig vermomd als een praktische of
technische vraag. Als je dat niet doorhebt, kun je er niet goed over nadenken.
Achter heel veel ‘hoe moet ik dit doen’-vragen zit eigenlijk een ‘moet ik dit wel
doen?’-vraag.”

INTERVIEW PROF.DR. WILCO PEUL, HOOGLERAAR

"Doelmatig leren denken is
niet om de minister te
pleasen." 

Waarom is het belangrijk om aios doelmatig te leren denken en werken?
Peul: "Mijn ervaring is dat jonge artsen hier meer voor open staan. Ik hoor
ervaren specialisten wel eens aan aios vragen: “Waarom heb je geen CT-scan
gemaakt, dat is toch gebruikelijk bij deze klachten?” Waarop de aios dan heel
scherp antwoordt: “Omdat daar geen indicatie voor was.” En dat is precies
waar het om gaat: kop erbij houden. Zelf denken, niet klakkeloos gewoontes
volgen."

Lees het interview

Lees het interview
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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

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

Workshop Basis Doelmatigheid
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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
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 
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