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

 
Inschrijven

AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • AUGUSTUS 2018 

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

Wat is de beste zorg?
Iedereen zet zich in om de beste zorg te leveren. Maar wat is dat? De meest
uitgebreide medische behandeling? Het voldoen aan alle wensen van een
patiënt? Of juist de goedkoopste zorg zodat het betaalbaar is voor de
maatschappij? De principes van ‘waardegedreven zorg’ (value based
healthcare) bieden je handvatten om deze vragen te beantwoorden. 
 
Met de nieuwe online course 'Waardegedreven zorg en
verandermanagement voor aios' krijgt u inzicht in wat dat precies inhoudt.
Basisprincipes zoals de patiënt centraal stellen, het belang van meten van
uitkomsten, het werken in een keten en de rol van technologische
vernieuwingen worden uitgelegd met expert talks, artikelen, quizvragen en
forumdiscussies. De course start op 24 september 2018. Schrijf u snel in, de
eerste 250 aanmelding mogen gratis deelnemen!

Meer informatie en aanmelden

https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/online-course-kennis-zorgkosten-3/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/online-course-waardegedreven-zorg-en-verandermanagement-voor-aios/


Binnenkort: Tool Projectmatig Werken
Het zelf signaleren van verbeterkansen en projecten uitvoeren is een belangrijk
middel om doelmatig te leren denken en werken in de geneeskundige
vervolgopleiding. Maar hoe begin je precies? Veel aios stellen zichzelf deze
vraag. Daarom ontwikkelden het Bewustzijnsproject en OOR Noord- en Oost-
Nederland de online tool ‘Projectmatig Werken’. Daarmee leer je voor kleinere
projecten hoe je begint, welke stappen er zijn en waar je rekening mee moet
houden. Wanneer je al begonnen bent, kun je het als naslagwerk gebruiken. De
tool is gemaakt voor en door aios en komt half september beschikbaar.

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

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

Lees meer over tool Projectmatig Werken

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/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/congres-van-hippocrates-naar-datadriven-dokter-voorop-in-vernieuwing/
https://www.bewustzijnsproject.nl/binnenkort-online-toolpmw/


rol daarin? De Federatie Medisch Specialisten biedt u deze dag handvatten die
u als medisch specialist kunt toepassen in uw dagelijks werk. 
Meer weten

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

Maximaliseer de impact van uw projecten met deze nieuwe online course. U
krijgt inzicht in wat waardegedreven zorg precies inhoudt, uitgelegd door
experts. Met verandermanagement kunt u deze inzichten gebruiken bij uw
project. De eerste 250 aanmeldingen zijn gratis, daaarna kost deelname 50
euro. 
Meer informatie en aanmelden

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? 

Wat gebeurt er in jouw OOR?

https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/congres-van-hippocrates-naar-datadriven-dokter-voorop-in-vernieuwing/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/online-course-waardegedreven-zorg-en-verandermanagement-voor-aios/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/online-course-waardegedreven-zorg-en-verandermanagement-voor-aios/
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http://www.bewustzijnsproject.nl/oors/


U kunt zich hier uitschrijven of aanmelden 
 

https://bewustzijnsproject.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=9c916655e2&e=[UNIQID]&c=fdbfb7948d
https://bewustzijnsproject.us13.list-manage.com/subscribe?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=9c916655e2

