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AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • MAART 2018 

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

Oefening baart kunst 
 
Hoe kom je tot de juiste diagnose? Wat levert de behandeling de patiënt op?
Wat kost het en is het de beste keuze? Doelmatig leren denken en werken
vergt oefening. Daarom is het ook zo goed als het al in de opleiding tot
geneeskundig specialist de aandacht krijgt. Het Bewustzijnsproject verzamelt
en ontwikkelt voorbeelden. Op het symposium Doelmatigheid van Zorg op 18
april wordt een game gelanceerd en komen sprekers aan het woord over hoe je
doelmatigheid een vaste plek kunt geven in uw denkroutine, zoals dr. Margje
Haverkamp, voormalig Harkness/VWS Fellow van het Common Wealth Fund.

INTERVIEW DR. MARGJE HAVERKAMP

Meer informatie en aanmelden
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"Als je het over onzinnige
zorg hebt, moet je ook over
kosten praten." 

Dr. Margje Haverkamp is een gedreven voorvechter van goede, doelmatige
zorg. Zo deed ze onderzoek naar strategieën om overmatig gebruik van
middelen in de zorg tegen te gaan. Ze vindt het belangrijk dat het kostenaspect
niet vergeten wordt en dat zorgverzekeraars en overheden ook direct worden
betrokken in de discussie over ‘te-veel-zorg’: “Als je het over onzinnige zorg
hebt, moet je zowel praten over kwaliteit als over kosten. Dokters zijn
geïnteresseerd in concrete strategieën waarmee je echt iets kunt bereiken,
zoals betere kwaliteit van zorg en een financieel houdbaar systeem.”

Doelmatig diagnosticeren: Doctor Flow
Als artsen in de opleiding al leren om aandacht te hebben voor doelmatigheid,
blijken ze onnodige kosten te kunnen laten afnemen. Dat betekent wel dat je
expliciet alert moet zijn op het doelmatigheidsaspect van je beslissingen. Zoals
voor veel dingen geldt ook hiervoor: oefening baart kunst. En oefenen kun je
binnenkort volop met de app ‘Doctor Flow’. Deze game wordt gelanceerd op
het symposium Doelmatigheid van Zorg op woensdag 18 april en is dan te
downloaden in de App Store en de Google Play store. Vanaf dan kun je je ook
inschrijven voor de wedstrijd om de high score in Doctor Flow!

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

Lees het interview

Lees meer
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Ziekenhuis gingen u al voor. Ook zelf aan de slag? Lees dan verder voor meer
informatie.

Agenda

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

Workshop Basis Doelmatigheid
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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. 
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