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AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • SEPTEMBER 2018 

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

Opleiden in doelmatige zorg
Wat doen opleidingsgroepen precies om aios doelmatig te leren denken en
werken? Vaak gebeurt er impliciet al heel veel. Dan komt het er vooral op neer
om alle activiteiten te expliciteren en iedereen daarin mee te nemen. Oftewel:
show and tell. Dit was ook het thema van de invitational conference die het
Bewustzijnsproject afgelopen woensdag hield. Plenaire sprekers als
prof.dr. Laurents Stassen en prof.dr. Fedde Scheele  spraken hier over de
opbrengsten van het project en wensen voor de toekomst. 

Opbrengsten en wensen voor opleiden in doelmatigheid

https://www.bewustzijnsproject.nl/trainingen/online-course-waardegedreven-zorg-en-verandermanagement-voor-aios/
https://www.bewustzijnsproject.nl/opleiden-in-doelmatige-zorg-show-and-tell/


OOR-resultaten
Show and tell was het thema van de invitational conference afgelopen
woensdag. De acht OOR’s presenteerden hier de resultaten die ze de
afgelopen tweeënhalf jaar bereikten in deelprojecten van het
Bewustzijnsproject.

ERIC VAN DE LAAR, MEDISCH ETHICUS

"Praat als artsen onderling
over eindelevenzorg: hoe zit
dat bij jouw patiënten?"

Wel of niet behandelen in de laatste levensfase; voor veel artsen en chronische
of oudere patiënten is dat geen alledaagse gespreksstof. Eric van de Laar,
medisch ethicus bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, ontwierp een
workshop om artsen helpen het gesprek aan te gaan. "Mensen moeten veel
eerder in het traject met hun huisarts en met de specialist gaan nadenken over
wat ze willen als het straks slechter gaat."

Bekijk alle OOR's

Lees het interview

https://www.bewustzijnsproject.nl/oors/
https://www.bewustzijnsproject.nl/nadenkenlevenseinde/


Workshop 'Tijdig spreken over levenseinde'

Het Bewustzijnsproject organiseert deze workshop eenmalig op donderdag 1
november, van 19.00 – 21.00 uur in het midden van het land. Voor deze
gelegenheid is de workshop aangepast voor de geneeskundige
vervolgopleiding: hoe gaat u – op tijd – het gesprek aan en hoe leidt u aios
hierin op? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen. Let op: vanwege
de aard van de workshop is er plaats voor slechts 15 deelnemers!

Toolbox Doelmatigheid in de opleiding

Agenda

Workshop ‘Tijdig spreken over levenseinde’ | 1 november 2018

Wel of niet behandelen in de laatste levensfase; voor veel artsen en chronische
of oudere patiënten is dat geen alledaagse gespreksstof. Hoe doet u dit? En
hoe leidt u aios hierin op? Deze workshop helpt u het gesprek aan te gaan en

Direct aanmelden

Over de Toolbox

mailto:info@bewustzijnsproject.nl
https://youtu.be/-gamulmdNsU
https://www.bewustzijnsproject.nl/trainingen/workshop-tijdig-spreken-over-levenseinde/
mailto:info@bewustzijnsproject.nl?subject=Aanmelding%20voor%20workshop%20%27Tijdig%20spreken%20over%20levenseinde%27&body=%0A
https://www.bewustzijnsproject.nl/over-de-toolbox/


daarin op te leiden. 
Meer informatie

Online course 'Kennis van zorgkosten' | 5 november 2018

De kwaliteit van zorg in Nederland is erg goed. Tegelijkertijd zijn de kosten te
hoog. Wat kunt u doen en hoe zorgt u dat u invloed kunt uitoefenen? Met
de online course bent u in vier weken helemaal op de hoogte! De online course
kost 50 euro. Vorige week startte een nieuwe course. U kunt zich nu
aanmelden voor de editie in november! 
Meer informatie

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

Seminar: Specialiseren tot op de vierkante millimeter | 17 oktober 2018

Terwijl innovatie de complexe zorg drijft tot al maar verder specialiseren op een
steeds smaller aandachtsgebied is er een groeiende behoefte aan een
generalist die een patiënt als geheel begrijpt en kan behandelen. Wat betekent
dit spanningsveld voor de organisatie van zorg? 
Meer weten

https://www.bewustzijnsproject.nl/trainingen/workshop-tijdig-spreken-over-levenseinde/
https://www.bewustzijnsproject.nl/trainingen/online-course-kennis-van-zorgkosten-4-accreditatiepunten/
https://www.bewustzijnsproject.nl/trainingen/online-course-kennis-van-zorgkosten-4-accreditatiepunten/
https://www.bewustzijnsproject.nl/trainingen/online-course-waardegedreven-zorg-en-verandermanagement-voor-aios/
https://www.bewustzijnsproject.nl/trainingen/online-course-waardegedreven-zorg-en-verandermanagement-voor-aios/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/seminar-specialiseren-tot-op-de-vierkante-millimeter-de-generalist-in-het-nauw/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/seminar-specialiseren-tot-op-de-vierkante-millimeter-de-generalist-in-het-nauw/


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