
Online bekijken

AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • JANUARI 2017 

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

Doelmatigheid als tweede natuur 
  
Hoe leer je aios om met patiënten in gesprek te gaan over lastige
behandeldilemma’s? Hoe leer je hen wat de zorg kost en hoe ze daarin
verantwoorde afwegingen kunnen maken? Hoe leer je aios om richtlijnen niet
als heilig te zien en zonodig ‘out of the box’ te denken? Het Bewustzijnsproject
ontwikkelt samen met de OOR’s methoden om aios op te leiden in doelmatig
denken en handelen. Zodat doelmatige zorg leveren een tweede natuur wordt.
In deze nieuwsbrief de stand van zaken.

INTERVIEW DEELPROJECTLEIDER JOKE KUPERUS

“Belangrijk is dat we de focus
voor ogen houden:
onderwijsvernieuwing”

Om doelmatige keuzes te kunnen maken, is �nancieel inzicht nodig. Binnenkort
start daarom in OOR Noordoost de pilot ‘Kostenonderzoek’. Kuperus: Doel is
aios leren: hoe krijg je nou inzicht in de kosten? En hoe kun je dat inzicht
vervolgens gebruiken in de dagelijkse praktijk?"
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INTERVIEW STUURGROEPLID SJAAK WIJMA

"Doelmatig is niet hetzelfde
als goedkoop"

“Als gynaecoloog behandelde ik verzakkingen in de bekkenbodem jarenlang
met een operatie. Maar veel vrouwen kwamen na een aantal jaar terug met
dezelfde klachten. Een operatie bleek voor die vrouwen dus geen blijvende
oplossing. Een alternatief is het plaatsen van een ring, het zogeheten
steunpessarium. Ook niet altijd een blijvende oplossing, maar wel minder
belastend en een stuk goedkoper: het plaatsen van een pessarium gebeurt in
een paar minuten op de poli."

Op woensdag 12 april 2017 van 14.00 tot 18.30 uur is het landelijke
symposium Doelmatigheid van zorg. Dat duurt nog even, maar er zijn nog maar
een paar plekken vrij. Meld u dus snel aan! Tijdens het symposium wordt de
‘Doelmatigheidsprijs 2017’ uitgereikt. We hebben vele initiatieven van aios
mogen ontvangen. De beste twaalf worden door de aios zelf gepresenteerd op
het symposium. Om 17.15 uur spreekt prof.dr. Jan Kremer over de
betaalbaarheid van de zorg: Hoe staan we ervoor?

Lees het hele interview

Meer informatie en aanmelden
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Zorgkosten onder controle?
De kosten van de gezondheidszorg zijn onder controle, berichtte Trouw begin
december. In mei 2016 werd ook al aangekondigd dat het de goede kant op
ging. De kosten stegen eerder zo hard dat het snel onbetaalbaar zou worden.
De groei is nu beheersbaar, bevestigt de onafhankelijke Rekenkamer. Of dat ook
zo blijft? Op de NTvG-dag over Zorg & Geld van 5 november 2016 nam Wouter
Bos, directeur VU Medisch Centrum en voormalig minister van Financiën, een
meer afwachtende houding aan: ‘We zien dat de zorgkosten de afgelopen jaren
inderdaad minder snel zijn gestegen dan voor de crisis’, zegt hij, ‘maar
niemand durft nog te zeggen wat de precieze reden hiervoor is. Het kan aan
het beleid liggen, maar het kan ook geluk zijn.”

Uit de praktijk: Onnodige onderzoeken verminderen

Op de website vindt u voorbeelden van collega’s uit het veld die al aan de slag
gingen. Zo ondervonden Prabath et al. dat met eenvoudige maatregelen het
mogelijk bleek flink te besparen op de kosten van diagnostische tests op hun
afdeling interne geneeskunde.

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. 

Aan de slag

Wat gebeurt er in uw OOR?
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Bewustzijnsproject in het kort

In opdracht van het College Geneeskundige Specialismen, uitvoering
door Maastricht University
Doel: opleidingen concreet helpen bij aios aantoonbaar leren doelmatig te
denken en werken
Aanpak: OOR’s ontwikkelen opleidingsactiviteiten en handreikingen voor
opleiden in doelmatigheid. Bewustzijnsproject deelt inzichten en
praktijkvoorbeelden die daaruit voortkomen.

Agenda

Netwerkbijeenkomst OOR's | 2 februari 2017 | 18.00 - 21.00 uur | Utrecht 
Alle OOR’s gaan zelf aan de slag met projecten om het doelmatigheids-
bewustzijn in de opleiding te vergroten. Tijdens Netwerkbijeenkomsten kunnen
zij kennis delen en ervaringen uit wisselen. OOR-projectleden ontvangen een
uitnodiging voor deze bijeenkomsten. Wel projectlid, maar geen uitnodiging
ontvangen? Laat het ons weten 

Symposium Doelmatigheid van zorg | 12 april 2017 | 14.00 - 18.30 uur |
Eindhoven 
Wat kun je als aios doen om je bewustzijn, kennis en vaardigheden op het
gebied van doelmatige zorg te verhogen? Hoe kunt u als opleider doelmatig en
kostenbewust leren denken en werken? U kunt hiermee aan de slag op het
symposium. Meer informatie

Lees meer over het Bewustzijnsproject
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