
In company: Basis doelmatigheid Ook bij u ?

AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • JUNI 2018 

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

Wie schrijft, die blijft
Expliciet aandacht voor doelmatigheid in de geneeskundige vervolgopleiding.
Binnenkort moet dat terug te vinden zijn in het opleidingsplan. Dat lijkt
misschien allemaal extra, maar hoogstwaarschijnlijk doet u er al meer aan dan
nu in het opleidingsplan staat. Zonde wanneer uw vakgroep dit niet kan laten
zien, zeker met  het oog op onder andere de vernieuwde visitaties van het RGS
waarbij vakgroepen worden getoetst op maatschappelijk relevante thema’s
zoals doelmatigheid. Daarvoor ontwikkelde het Bewustzijnsproject, samen met
OOR ZON, de Doelmatigheidswizard. Met behulp van acht vragen genereert u
snel een addendum voor het opleidingsplan.

LENNART REM, DEELPROJECTLEIDER OOR LEIDEN

"Kijk eerst wat al bijdraagt
aan doelmatige zorg." 

Hoe zorg je ervoor dat enthousiasme voor doelmatigheid van zorg zich als een
olievlek verspreidt? In de OOR Leiden is daar bij de start van het
Bewustzijnsproject goed over nagedacht. Onderwijskundig adviseur en
organisatiepsycholoog Lennart Rem geeft vijf praktische tips.  

Naar de Doelmatigheidswizard

https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/wsbasisdoelmatigheid/
http://www.bewustzijnsproject.nl/prof-dr-fedde-scheele-bewustzijn-ontstaat-transparant-spiegelinformatie/
https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/doelmatigheidswizard-wie-schrijft-die-blijft/
https://www.bewustzijnsproject.nl/doelmatigheid-op-de-kaart/


DESIREE DONA, KLINISCH ARBEIDSGENEESKUNDIGE

"Neem arbeid meteen mee in
de behandeling." 

Arbeid vanaf de diagnose meenemen in het behandeltraject, als doel én als
medicijn, daar werkt Desiree Dona hard aan. Een goede samenwerking tussen
de eerste en de tweede lijn is daarvoor onontbeerlijk: “Werk draagt letterlijk bij
aan het herstel. Het is bewezen dat mensen die vrij vlot op een passende
manier weer aan de slag kunnen, een betere kwaliteit van leven hebben en een
kleinere zorgvraag. Door arbeidsgeneeskundigen als medebehandelaar in het
multidisciplinair team te hebben, help je de patiënt én de zorg.” 

Online course Kennis van zorgkosten
Op 3 september 2018 start de volgende editie van de online course 'Kennis van
zorgkosten'. Uit onderzoek blijkt dat artsen onnodige kosten van zorg kunnen
laten afnemen als ze dat al in de opleiding tot specialist leren. In de opleiding is
echter nog weinig aandacht voor zorgkosten, terwijl het in de praktijk ook
onderdeel van jouw vak is. Daar kun je alleen invloed op uitoefenen wanneer je
er iets vanaf weet. En dat leer je in deze online course!

Agenda

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

Naar de tips

Lees het interview

Meer informatie en aanmelden

http://www.bewustzijnsproject.nl/prof-dr-fedde-scheele-bewustzijn-ontstaat-transparant-spiegelinformatie/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/congres-de-zorg-houdbaar/
https://www.bewustzijnsproject.nl/doelmatigheid-op-de-kaart/
https://www.bewustzijnsproject.nl/zorg-voor-arbeid/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/online-course-kennis-zorgkosten-3/


opleiding tot geneeskundig specialist’.  
Meer weten

OOR ON: Opleiden voor de zorg van de toekomst | 29 juni 2018

Het beheersen van kosten, omgaan met instroom van minder aios en het
tegelijkertijd invulling geven aan individuele opleidingsverzoeken: Lastige
dilemma’s voor een opleider, supervisor of aios. Tijdens de OOR ON
opleidingsmiddag op 29 juni 2018 staan we stil bij deze dilemma’s door middel
van een debat en besteden we ook aandacht aan doelmatigheid van zorg en
het tegengaan van onnodige zorg 
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
veld. Daarom gaan alle OOR’s zelf aan de slag met projecten om het
doelmatigheidsbewustzijn in de opleiding te vergroten. 

Wat gebeurt er in jouw OOR?

https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/congres-de-zorg-houdbaar/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/oor-on-opleidingsmiddag-opleiden-voor-de-zorg-van-de-toekomst/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/oor-on-opleidingsmiddag-opleiden-voor-de-zorg-van-de-toekomst/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/online-course-kennis-zorgkosten-3/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/online-course-kennis-zorgkosten-3/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/online-course-kennis-zorgkosten-4/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/online-course-kennis-zorgkosten-3/
http://www.bewustzijnsproject.nl/oors/


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

 

http://www.bewustzijnsproject.nl/over-bewustzijnsproject/
https://mailchi.mp/bewustzijnsproject/juni2018dmhwizard-1098861?e=[UNIQID]
https://bewustzijnsproject.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=9c916655e2&e=[UNIQID]&c=7f28f0119d
https://bewustzijnsproject.us13.list-manage.com/subscribe?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=9c916655e2

