
Tools en voorbeelden voor doelmatigheid Bekijk ze in de Toolbox

AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • OKTOBER 2018 

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

Doelmatigheid is hot
In en rond de zorg zijn er veel verbeterprojecten om doelmatiger te leren
werken. Het Bewustzijnsproject is daar een voorbeeld van, net als Verstandig
Kiezen. En er zijn er meer. Overal zoemt Engelstalig kwaliteitsjargon door de
gangen. Value Based Health Care bijvoorbeeld. En afkortingen als PREMs en
PROMs. Maar wat is doelmatigheid precies? Wie werkt waaraan en wat
betekent het voor aios? In een grondig artikel in De Jonge Specialist lees je
hoe het allemaal precies in elkaar zit.

MONIQUE VAN KLEEF, ARTS-ONDERZOEKER

"Therapietrouw is een enorm
onderschat probleem." 

Een schrikbarend groot deel van de patiënten met moeilijk te behandelen hoge
bloeddruk slikt zijn medicijnen niet of onvolledig. Met alle gezondheidsrisico’s
van dien, aldus Monique van Kleef, arts-onderzoeker vasculaire geneeskunde
bij het UMC Utrecht. Samen met haar collega’s werkt ze aan een project om
meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van deze groep patiënten met als
doel de therapietrouw te vergroten.

Lees 'Ruim baan voor de frisse blik van aios'

https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/wsbasisdoelmatigheid/
http://www.bewustzijnsproject.nl/
http://www.bewustzijnsproject.nl/prof-dr-fedde-scheele-bewustzijn-ontstaat-transparant-spiegelinformatie/
https://www.bewustzijnsproject.nl/ruim-baan-voor-de-frisse-blik-van-aios-magazine-de-jonge-specialist/


SERENA SLAVENBURG, AIOS MICROBIOLOGIE

"Sneller switchen naar een
oraal antibioticum is veel
minder belastend voor de
patiënt"

Serena maakt onderdeel uit van het zogenoemde A'team van het UMC Utrecht.
Dit team bekijkt of de antibiotica die voorgeschreven worden, ook echt nodig
zijn en veilig gebruikt kunnen worden door de patiënt. Het team is ingesteld in
het kader van antibiotic stewardship. Dit is de continue aanpak van een
zorginstelling om antibiotica zo verantwoord mogelijk te gebruiken. Om het
welzijn van de patiënt te bevorderen, ervoor te zorgen dat de behandeling
kosteneffectief is en om resistentievorming te beperken.

Tool: Met DHD plezier aan DBC
Je bent als arts-assistent begonnen in een nieuw ziekenhuis en je merkt dat
dingen wat anders gaan dan in jouw vorige kliniek. ‘Ik merk dat we hier veel
meer onderzoek doen, is dat nodig?’ ‘Is deze operatie wel echt nodig??’
Herken je dit? Doe er dan wat mee! Jouw verwondering over de gang van
zaken op je nieuwe afdeling biedt een mooie kans voor verbetering. 'Met DHD
plezier aan DBC' is een praktische, visuele tool om met behulp van DBC-
analyse inzicht te krijgen in aanvraag- en behandelgedrag. 

Lees het interview

Lees het interview

Naar de tool

http://www.bewustzijnsproject.nl/prof-dr-fedde-scheele-bewustzijn-ontstaat-transparant-spiegelinformatie/
https://www.bewustzijnsproject.nl/therapieontrouw-is-een-enorm-onderschat-probleem/
https://www.bewustzijnsproject.nl/enthousiaste-aios-zijn-ambassadeur-voor-antibiotic-stewardship/
https://www.bewustzijnsproject.nl/met-dhd-plezier-aan-dbc-de-start-van-je-doelmatigheidsproject/


Bekijk meer tools in de online Toolbox!

Online course Waardegedreven zorg
Projecten doen helpt om de zorg doelmatiger te maken, zeker als je dat al in de
opleiding tot geneeskundig specialist oppakt. Veel aios doen dat al, getuige de
voorbeeldprojecten op de website. Een belangrijke drijfveer voor het doen van
projecten is het willen verbeteren van de kwaliteit. Alles wat je als (aankomend)
arts doet, moet immers bijdragen aan de best mogelijke zorg voor de patiënt.
Op 1 december 2018 start de tweede editie van de online
course Waardegedreven zorg en verandermanagement voor aios. Daarin leer
je hoe het precies werkt en hoe je ervoor kunt zorgen dat de patiënt maximaal
profiteert van deze werkwijze.

Workshop: Tijdig spreken over levenseinde

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

dit gesprek aan te gaan. Hij en Marlie Spijkers, klinisch geriater, verzorgen
deze workshop eenmalig speciaal voor opleiders, op donderdag 1 november,

Meer informatie en aanmelden

https://youtu.be/-gamulmdNsU
https://www.bewustzijnsproject.nl/trainingen/workshop-tijdig-spreken-over-levenseinde/
https://www.bewustzijnsproject.nl/trainingen/online-course-waardegedreven-zorg-en-verandermanagement-voor-aios/


van 19.00 – 21.00 uur in het midden van het land. De workshop is aangepast
voor de geneeskundige vervolgopleiding: hoe gaat u – tijdig – het gesprek aan
en hoe leidt u aios hierin op?

Agenda

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? Voor wie?   
Meer weten

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. In deze workshop
gaat u aan de slag met de vraag: hoe gaat u – op tijd – het gesprek aan en hoe
leidt u aios hierin op? 
Meer weten

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.  
Meer informatie

Online course 'Waardegedreven zorg en verandermanagement' | 1
december 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

Meer informatie en aanmelden

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/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/workshoplevenseinde/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/workshoplevenseinde/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/online-course-kennis-zorgkosten-4/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/online-course-kennis-zorgkosten-4/
https://www.bewustzijnsproject.nl/trainingen/online-course-waardegedreven-zorg-en-verandermanagement-voor-aios-2/
https://www.bewustzijnsproject.nl/trainingen/workshop-tijdig-spreken-over-levenseinde/


project. 
Meer informatie en aanmelden

Samen met de OOR's
Het Bewustzijnsproject werkte intensief met de OOR’s samen om alles over
opleiden tot bewuste artsen direct te brengen daar waar het nodig is: in het
veld. Alle OOR’s gingen zelf aan de slag met projecten om het
doelmatigheidsbewustzijn in de opleiding te vergroten. Op 12 september jl.
deelden zij de resultaten en opbrengsten. 

Lees online 
Auteursrecht © 2018 Bewustzijnsproject, alle rechten voorbehouden. 

 
 

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

 

Wat is er in jouw OOR gebeurd?

https://www.bewustzijnsproject.nl/trainingen/online-course-waardegedreven-zorg-en-verandermanagement-voor-aios-2/
https://www.bewustzijnsproject.nl/opleiden-in-doelmatige-zorg-show-and-tell/
http://www.bewustzijnsproject.nl/over-bewustzijnsproject/
https://mailchi.mp/bewustzijnsproject/okt2018-1098889?e=[UNIQID]
https://bewustzijnsproject.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=9c916655e2&e=[UNIQID]&c=e00e26dc53
https://bewustzijnsproject.us13.list-manage.com/subscribe?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=9c916655e2
http://www.bewustzijnsproject.nl/oors/

