
Tools en voorbeelden voor doelmatigheid Bekijk ze in de Toolbox

AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • NOVEMBER 2018 

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

Toolbox Doelmatigheid
U las het al eerder: 'Stilstaan bij wat je doet en je gezonde verstand gebruiken.
Daar komt doelmatige zorg leveren op neer' (zie interview). Maar: hoe leert u
aios doelmatig denken en werken? Het Bewustzijnsproject verzamelde de
afgelopen jaren tools, projecten en trainingen die door en met opleiders en aios
in de Onderwijs- en OpleidingsRegio’s (OOR’s) zijn ontwikkeld om opleidingen
daarmee te helpen. Al deze opbrengsten vindt u in de online Toolbox
Doelmatigheid van Zorg. 

MAAIKE WEIJMANS, AIOS INTERNE GENEESKUNDE

"AIOS HEBBEN 'PIEPERVRIJE
TIJD' NODIG VOOR HUN
DOELMATIGHEIDSPROJECT."

Naar de toolbox

https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/wsbasisdoelmatigheid/
http://www.bewustzijnsproject.nl/
https://www.bewustzijnsproject.nl/stilstaan-doet-en-gezonde-verstand-gebruiken/
http://www.bewustzijnsproject.nl/
http://www.bewustzijnsproject.nl/prof-dr-fedde-scheele-bewustzijn-ontstaat-transparant-spiegelinformatie/
https://www.bewustzijnsproject.nl/tools/


Is het thema doelmatigheid nog onvoldoende verankerd in uw opleiding? Maak
dan gebruik van de ervaringen in de OOR Utrecht. Maaike Weijmans, vierdejaars
aios interne geneeskunde, deelt vijf gouden tips. 
De eerste: Koester de frisse blik. “In ons introductieprogramma voor nieuwe
aios geven we een overzicht van lopende doelmatigheidsprojecten. Daarbij
nodigen we aios ook van harte uit om met een frisse blik naar
verbetermogelijkheden te kijken en zelf een verbeterproject op te starten. Dit
proberen we al op te starten in de ROCU (Regionale Opleidingscommissie
Utrecht). Het doel is om de frisse blik door de gehele opleiding vast te houden
en kostbare ervaringen te delen die in de verschillende klinieken zijn opgedaan.”

Tool: e-learning Stakeholders
Wanneer u als arts (in opleiding) een project op wil zetten in ziekenhuis of
praktijk, heeft u niet altijd de kennis of ervaring in huis om het succesvol van de
grond te krijgen. Een cruciale factor voor een succesvol project is stakeholder
management. Hierbij identi�ceer je wie er bij het project of het resultaat
daarvan betrokken is, hoe de betrokkenen op waarde te schatten en of en hoe
u hen wilt betrekken bij uw project. Hiervoor ontwikkelden het
Bewustzijnsproject en Medical Business Education de praktische e-learning
Stakeholders.

Lees alle tips

Naar de e-learning

https://youtu.be/-gamulmdNsU
https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/e-learning-stakeholders/


Bekijk meer tools in de boordevolle online Toolbox!

Hoe doen collega's dat?
Hoe pakken collega’s doelmatigheid in de geneeskundige vervolgopleiding
aan? Waarom vinden zij het nodig? Lees hun ervaringen voor herkenning,
nieuwe inzichten, voorbeelden en tips.

Zelf workshops organiseren
In de toolbox vindt u trainingen die u kunt volgen, zoals de online
course 'Waardegedreven zorg en verandermanagement voor aios' die op 1
december start. Daarnaast vindt u workshopformats waarmee u in uw instelling
een workshop kunt (laten) organiseren. Zo kunt u uw groep laten kennismaken
met doelmatigheid met de workshop Basis Doelmatigheid, of
doelmatigheidsproblematiek binnen de eigen afdeling leren herkennen en aios
opleiden in doelmatige zorg met het format voor de workshop 'Doelmatig
denken en handelen voor aios en opleiders'.

Agenda

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
project. 
Meer informatie en aanmelden

Naar de ervaringen van collega's

Bekijk de workshopformats

https://www.bewustzijnsproject.nl/trainingen/online-course-waardegedreven-zorg-en-verandermanagement-voor-aios-2/
https://www.bewustzijnsproject.nl/trainingen/online-course-waardegedreven-zorg-en-verandermanagement-voor-aios-2/
https://www.bewustzijnsproject.nl/trainingen/online-course-waardegedreven-zorg-en-verandermanagement-voor-aios-2/
https://www.bewustzijnsproject.nl/interviews/
https://www.bewustzijnsproject.nl/training-2/


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 
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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/opleiden-in-doelmatige-zorg-show-and-tell/
http://www.bewustzijnsproject.nl/over-bewustzijnsproject/
https://mailchi.mp/bewustzijnsproject/okt2018-1098893?e=[UNIQID]
https://bewustzijnsproject.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=9c916655e2&e=[UNIQID]&c=ec8007ab56
https://bewustzijnsproject.us13.list-manage.com/subscribe?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=9c916655e2
http://www.bewustzijnsproject.nl/oors/

