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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 blijft beschikbaar
Drie jaar geleden startte het Bewustzijnsproject om geneeskundige
vervolgopleidingen te helpen bij het aantoonbaar aandacht besteden aan
doelmatigheid en kosteneffectiviteit van zorg. Samen met aios en opleiders uit
alle Onderwijs- en Opleidingsregio’s (OOR’s) ontwikkelden we vele tools,
projecten en trainingen die u kunt gebruiken. U vindt ze in de toolbox
www.bewustzijnsproject.nl. Deze blijft nog drie jaar beschikbaar, zodat u ruim
de tijd heeft eruit te halen wat er voor u in zit. Nu het project per 1 december
a.s. eindigt, is het aan u, samen met de OOR's en alle betrokkenen bij de
vervolgopleidingen om de aandacht op doelmatigheid te blijven vestigen. Zodat
Nederland kwalitatief hoogstaande zorg kan blijven bieden. Graag maken wij u
in deze laatste nieuwsbrief nog attent op enkele interessante middelen in de
toolbox. Verder bedanken wij  u van harte voor uw aandacht en inzet om de
praktische handvatten op te nemen in de opleidingspraktijk van vandaag, voor
de goede zorg van morgen. 

https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/wsbasisdoelmatigheid/
http://www.bewustzijnsproject.nl/
http://www.bewustzijnsproject.nl/
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MELVIN LAFEBER, AIOS INTERNE GENEESKUNDE

"Je krijgt dit nauwelijks in de
opleiding, maar moet er in de
praktijk wel mee werken."

Bij ongeveer 50% van de ziekenhuis incidentmeldingen zijn geneesmiddelen
betrokken en daarvan zijn circa 50% antitrombotica betrokken. Ook in het
HARM rapport zijn antitrombotica voor circa 25% betrokken bij
medicatiegerelateerde fouten. Antitrombotica worden veel voorgeschreven op
de zaal door a(n)ios met beperkte klinische ervaring. Met het voorschrijven van
deze risicovolle middelen worden regelmatig fouten gemaakt. Daarom is vanuit
het Radboudumc in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum
Utrecht de e-learning ‘Antitrombotica’ ontwikkeld. In de e-learning krijgt de
(beginnend) zaalarts handvatten hoe om te gaan met het voorschrijven van
antitrombotica. 

Online course Waardegedreven zorg
Op 1 december 2018 start de online course Waardegedreven zorg en
verandermanagement voor aios. Projecten doen helpt om de zorg doelmatiger

Naar de toolbox

Lees het interview

http://www.bewustzijnsproject.nl/
http://www.bewustzijnsproject.nl/prof-dr-fedde-scheele-bewustzijn-ontstaat-transparant-spiegelinformatie/
https://www.bewustzijnsproject.nl/tools/
https://www.bewustzijnsproject.nl/e-learning-antitrombotica-onderweg/
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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. Dit komt samen in waardegedreven zorg
(ook wel: value based health care). Nationaal en internationaal wordt dit door
steeds meer instellingen geadopteerd als leidende werkwijze. Hoe werkt het
precies en hoe kun je ervoor zorgen dat de patiënt maximaal procteert van deze
werkwijze? Dat leer je in de nieuwe online course Waardegedreven zorg en
verandermanagement voor aios!

De online courses Kennis van zorgkosten en Waardegedreven zorg en
verandermanagement worden ook in 2019 georganiseerd! 

Tool: Quickscan Doelmatigheid
Hoe ziet ‘aandacht voor doelmatig denken en werken’ er eigenlijk uit? Hoe ver is
uw opleiding en wat is nog nodig? Met de quickscan ‘Opleiden in doelmatigheid
van zorg’ kunt u daar snel achter komen. Hiermee kunt u als opleider, nagaan in
hoeverre er in uw opleiding aandacht is voor doelmatigheid van zorg. Dit
hulpmiddel bevat de belangrijkste algemene onderdelen, waaruit u kunt bepalen
wat voor uw specialisme en uw opleiding relevant is. Gaat u aan de slag met
het opleidingsplan? Kijk dan eens naar de Doelmatigheidswizard.

Meer informatie en inschrijven

Naar de Quickscan

https://e-infuse.com/online-courses/kennis-van-zorgkosten/
https://e-infuse.com/waardegedreven-zorg/
https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/doelmatigheidswizard-wie-schrijft-die-blijft/
https://www.bewustzijnsproject.nl/trainingen/online-course-waardegedreven-zorg-en-verandermanagement-voor-aios-2/
https://www.bewustzijnsproject.nl/quickscan-doelmatigheid-zorg/
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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 projecten 'doen'
Het is al heel vaak gezegd: projecten uitvoeren is een beproefde manier om de
zorg doelmatiger te maken. In de toolbox vindt u bij 'Projecten' vele
voorbeelden van aios die hiermee aan de slag gingen. Wilt u handvatten om te
starten? Kijk dan bij Tools. Hier vindt u onder meer de Tool projectmatig
werken en de 'How-to: Verwonder en verbeterproject in de
vervolgopleidingen' voor een goed begin van uw project. 

Naar de ervaringen van collega's

https://youtu.be/-gamulmdNsU
https://www.bewustzijnsproject.nl/aan-de-slag/
https://www.bewustzijnsproject.nl/trainingen/tool-projectmatig-werken/
https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/how-to-verwonder-en-verbeterproject-vervolgopleidingen/
https://www.bewustzijnsproject.nl/interviews/
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Zelf workshops organiseren
In de toolbox vindt u trainingen die u kunt volgen, zoals de eerder genoemde
online course 'Waardegedreven zorg en verandermanagement voor aios'.
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

Bekijk de tools

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/tools/
https://www.bewustzijnsproject.nl/training-2/
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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/opleiden-in-doelmatige-zorg-show-and-tell/
http://www.bewustzijnsproject.nl/over-bewustzijnsproject/
https://mailchi.mp/bewustzijnsproject/nov2018-1098901?e=%5BUNIQID%5D
https://bewustzijnsproject.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=9c916655e2&e=%5BUNIQID%5D&c=dc5d489533
https://bewustzijnsproject.us13.list-manage.com/subscribe?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=9c916655e2
http://www.bewustzijnsproject.nl/oors/

