
Bekijk de nieuwe gratis app Doctor Flow

Doelmatige zorg: what can you do?
Voorheen vooral een woord voor managers, nu ook voor dokters:
doelmatigheid. Hoe maak je de zorg zo doelmatig mogelijk? En hoe krijg
je het voor elkaar dat doelmatig denken en werken een tweede natuur
wordt? Een groot aantal gedreven specialisten, aios en
geneeskundestudenten kwam 18 april op het symposium Doelmatigheid
van Zorg in Leiden met inspirerende voorbeelden en praktische
handvatten.  
 
Aios en jonge specialisten zijn essentieel om de zorg doelmatiger te maken.
Vele aios dienden al initiatieven in, ook voor de Doelmatigheidsprijs 2018. Zo
vindt u op de website inmiddels ruim 150 praktijkvoorbeelden! Ook gaven aios
acte de présence op het hoofdpodium van het symposium. Zo riep aios
Anastasia Egorova collega-aios op om te investeren in leiderschapskwaliteiten,
zodat zij mee kunnen denken over de toekomst van de zorg. En aios interne
geneeskunde Marijn Jansen en - net afgestudeerd - huisarts Siamak Zahmat
beschreven de opbrengsten van het consultatieproject, een methode om de
samenwerking te verbeteren tussen aios huisartsgeneeskunde en aios interne
geneeskunde. Daarnaast spraken opleiders over hun ervaringen en het belang
van doelmatigheid, waarmee elkaar inspireren en samen leren op deze dag al
in praktijk werd gebracht. 

Lees negen pleidooien voor doelmatiger zorg

https://www.bewustzijnsproject.nl/nieuw-doctor-flow/
http://www.bewustzijnsproject.nl/symposium2018/
https://www.bewustzijnsproject.nl/genomineerden-doelmatigheidsprijs-2018/
https://www.bewustzijnsproject.nl/aan-de-slag/
https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/oor-oost-nederland-consultatieproject/
https://www.bewustzijnsproject.nl/doelmatige-zorg-what-can-you-do/


Aios Evelien van Eeten wint Doelmatigheidsprijs 2018
Met de app 2TWNTY4 sleepte aios Evelien van Eeten op woensdag 18 april jl.
de Doelmatigheidsprijs 2018 in de wacht. Zij haalde de meeste stemmen van
de deelnemers aan het symposium Doelmatigheid van zorg van het
Bewustzijnsproject en Onderwijs- en Opleidingsregio Leiden. De app toont de
actuele capaciteit op elke SEH, zodat de acute patiënt op het juiste moment op
de juiste plaats terecht komt.

Wedstrijd serious game Doctor Flow
Doctor Flow is een nieuwe app die u op een speelse maner aan het denken zet
over de inzet van diverse diagnosemogelijkheden en bijbehorende kosten.
Download de app nu voor iOS of Android en test uw diagnostische skills in
vergelijking met die van andere spelers. Stelt u het meest efficiënt en met de
grootste patiënttevredenheid de juiste diagnose? Doe mee aan de wedstrijd en
speel voor de high score! Meedoen kan tot 22 mei 2018 10.00 uur.

Lees meer over 2TWNTY4

https://www.bewustzijnsproject.nl/aios-evelien-van-eeten-wint-doelmatigheidsprijs-2018/


Bekijk de trailer

Projectenboek en presentaties
 
Maar liefst 46 initiatieven waren ingediend voor de
doelmatigheidsprijs 2018. U vindt ze allemaal in
het projectenboek dat u nu kunt downloaden. Ook vindt
u daar de beschikbare presentaties.

Online course start 7 mei
 
Na de populaire eerste editie start op maandag 7 mei
aanstaande een nieuwe online course Kennis van
zorgkosten. Deze course brengt u in vier weken bij hoe
het zit met de zorgkosten in Nederland. Meld u nu aan!

Lees meer en schrijf je in

Ga naar het projectenboek en de presentaties

Meer informatie en aanmelden

https://youtu.be/jONUHA7FvoE
https://www.bewustzijnsproject.nl/nieuw-doctor-flow/
https://www.bewustzijnsproject.nl/symposium2018
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/online-course-kennis-zorgkosten-2/


Auteursrecht © 2018 Bewustzijnsproject, alle rechten voorbehouden. 
 
 

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

 

http://www.bewustzijnsproject.nl/over-bewustzijnsproject/
https://bewustzijnsproject.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=9c916655e2&e=[UNIQID]&c=d75002da6d
https://mailchi.mp/bewustzijnsproject/*%7CSUB%7C*

