
Gratis app: Doctor Flow! Lees meer en doe mee!

AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • MEI 2018 

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

Scan je opleiding
“Ben ik nou gezakt? Dat vroeg een collega aan me, nadat hij de QuickScan
Doelmatigheid had ingevuld. Maar zakken kan natuurlijk niet. De QuickScan
houdt je een spiegel voor en nodigt uit om te bedenken: wat doen wij eigenlijk
in onze opleiding aan doelmatigheid?" Dit vertelt Suzanne Geerlings,
hoogleraar interne geneeskunde in het AMC over de Quickscan 'Opleiden in
Doelmatigheid'. Het interview met Suzanne vind je hieronder. De Quickscan is
een van de praktische middelen die het Bewustzijnsproject ontwikkelde om
opleidingen te helpen aan de slag te gaan met doelmatigheid. Zo krijgen
opleiders snel in beeld hoe het staat met doelmatigheid in de opleiding en wat
beter kan. En voor aios is de online course 'Kennis van Zorgkosten' interessant.
Op 3 september start de volgende editie, je kunt je nu aanmelden!

INTERVIEW PROF. DR. SUZANNE GEERLINGS

"Doelmatige zorg is: zinnige
zorg geven en onzinnige zorg
laten." 

Komt doelmatigheid van zorg in onze opleiding voldoende aan bod? Dagen we
aios uit om kritisch te denken? Laten we zelf het goede voorbeeld zien? De

Download de Quickscan
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QuickScan Doelmatigheid geeft snel zicht op kansen, knelpunten en
verbetermogelijkheden. Suzanne Geerlings, hoogleraar Interne Geneeskunde
in het AMC, gebruikte de QuickScan als eerste. Ze verspreidde de QuickScan
onder de leden van de centrale opleidingscommissie, die het weer
doorstuurden naar collega’s binnen de OOR. “Wat vooral bleek is dat we
impliciet eigenlijk al veel aandacht besteden aan doelmatigheid, maar dat we
dit explicieter en meer gestructureerd moeten gaan aanpakken.”

Gratis doelmatigheidsapp: 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 volop met de app ‘Doctor Flow’. Deze game werd gelanceerd op het
symposium Doelmatigheid van Zorg op woensdag 18 april en is te downloaden
in de App Store en de Google Play store. Als je snel bent, kun je tot 22 mei nog
meedoen aan de wedstrijd!

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

Lees het interview

Lees meer

Workshop Basis Doelmatigheid

http://www.bewustzijnsproject.nl/symposium2018
https://www.bewustzijnsproject.nl/quickscan-doelmatigheid-houdt-opleidingsgroep-spiegel-voor/
https://www.bewustzijnsproject.nl/nieuw-doctor-flow/
https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/wsbasisdoelmatigheid/


Masterclass Doelmatigheid voor onderwijskundigen | 12 juni 2018

De editie in 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 een nieuwe 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

Congres De Zorg: Ten minste houdbaar tot..? | 22 en 23 juni 2018

Op vrijdagavond 22 en zaterdag 23 juni 2018 organiseert Stichting Arts en
Organisatie een congres over bestuur, beleid en financiën in de zorg. Het
Bewustzijnsproject verzorgt hier de masterclass ‘Kostenbewustzijn in de
opleiding tot geneeskundig specialist’.  
Meer weten

Online course 'Kennis van zorgkosten' | 3 september 2018

De kwaliteit van zorg in Nederland is erg goed. Tegelijkertijd zijn de kosten 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. Vorige week startte een nieuwe course. Je kunt je nog aanmelden
voor de edities in september en november! 
Meer informatie

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

 

Wat gebeurt er in jouw OOR?
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