
Op 3 september start de online course 
Kennis van Zorgkosten (4 accr.ptn)

 
Inschrijven

AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • JULI 2018 

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

Over de grens
Ook buiten Nederland is grote aandacht voor doelmatigheid van zorg. Termen
als 'value based healthcare' of 'high value care' komen vaak terug in
publicaties. Soms gaan ook Nederlandse voorbeelden de grens over,
zoals de OOR ZON infographic met de methode voor het uitvoeren van
doelmatigheidsinitiatieven door aios. Deze is in het Engels vertaald en
initiatiefnemer Marlou Kerssens MSc bracht de infographic onder de aandacht
bij Choosing Wisely.Karen Born, Knowledge Translation Lead bij Choosing
Wisely Canada zei daarover onder meer: "Residents around the world are
increasingly expected to demonstrate competencies of resource stewardship in
practice and this research helps identify how to support training programs and
residents alike.” Ook dr. Deepak Dath, chirurg in het Juravinski ziekenhuis in
Hamilton en professor chirurgie aan McMaster University gaf zijn reactie.

DR. NYNKE SCHERPBIER, HOOFD

EERSTLIJNSVERVOLGOPLEIDINGEN RADBOUDUMC

"Teleconsultatie heeft de
toekomst." 

Lees de reacties op de infographic

https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/online-course-kennis-zorgkosten-3/
https://www.bewustzijnsproject.nl/publicaties/
https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/methodedoelmatigheidsinitiatieven%E2%80%A8/
http://www.bewustzijnsproject.nl/prof-dr-fedde-scheele-bewustzijn-ontstaat-transparant-spiegelinformatie/
https://www.bewustzijnsproject.nl/zie-je-iets-dat-beter-kan-ga-ermee-aan-de-slag/


In de OOR Oost-Nederland worden aios transmuraal opgeleid. “We willen aios
meenemen in het gedachtengoed van ‘de juiste zorg op de juiste plaats’, vertelt
dr. Nynke Scherpbier, hoofd Eerstelijnsvervolgopleidingen in het Radboudumc.
Scherpbier stond samen met opleider interne geneeskunde prof. dr. Jacqueline
de Graaf aan de wieg van het consultatieproject, dat aios de �jne kneepjes van
teleconsultatie bijbrengt.

En de winnaar is...
Op het symposium Doelmatigheid van Zorg op 18
april jl. werd Doctor Flow gelanceerd, een gratis
doelmatigheidsapp. De eerste spelers konden
meedoen aan een wedstrijd: wie stelt het meest
efficiënt en met de grootste patiënttevredenheid
de juiste diagnose? De uitslag is nu bekend.

 
De prijs ging naar Dan Thao Vij, aios SEH in het VieCuri Medisch Centrum te
Venlo! Hij behaalde de hoogste aantal punten op zowel het doelmatig stellen
van de diagnose als op patiënttevredenheid.

Vooraankondiging nieuwe online course
Op 24 september start een nieuwe online course voor aios:
Waardegedreven zorg en verandermanagement. Daarin ga je aan de slag
met de grondslagen van waardegedreven zorg. Je maakt kennis met een
aantal essentiële veranderkundige principes, waardoor je leert hoe je de impact
van jouw projecten zo groot mogelijk kunt maken. Bovendien wordt het
makkelijker en leuker om projecten uit te voeren en krijg je betere resultaten.
Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten voor de start van de
aanmelding!

Naar het interview

Lees meer

Lees meer over de online course

https://www.bewustzijnsproject.nl/winnaar-app-doctor-flow-wedstrijd/
https://www.bewustzijnsproject.nl/teleconsultatie-heeft-de-toekomst/
https://www.bewustzijnsproject.nl/winnaar-app-doctor-flow-wedstrijd/
https://www.bewustzijnsproject.nl/nieuw-online-course-waardegedreven-zorg-en-verandermanagement-voor-aios/


Workshop Basis Doelmatigheid
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

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

Online course 'Waardegedreven zorg en verandermanagement' | 24
september 2018

Projecten doen helpt om de zorg doelmatiger te maken, zeker als je dat als
aios leert. Maximaliseer de impact van jouw projecten met deze nieuwe online
course. Houd de website en nieuwsbrief in de gaten voor informatie over
aanmelden! 
Meer informatie

Congres ‘van Hippocrates naar datadriven dokter' | 4 september 

Arts en patiënt wisselen al eeuwen informatie uit. Informatie-uitwisseling in de
21e eeuw krijgt een nieuwe betekenis dankzij de komst van technologie: data
zijn overal en van iedereen. Wat voor ontwikkelingen komen eraan en wat is uw
rol daarin? Deze dag biedt de Federatie Medisch Specialisten handvatten die u

Meer informatie over de workshop Basis Doelmatigheid

https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/online-course-kennis-zorgkosten-3/
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https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/online-course-kennis-zorgkosten-3/
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https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/wsbasisdoelmatigheid/


als medisch specialist kunt toepassen in uw dagelijks werk. 
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 
Auteursrecht © 2018 Bewustzijnsproject, alle rechten voorbehouden. 

 
 

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

 

Wat gebeurt er in jouw OOR?
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