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AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • MAART 2017 

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

Praktisch aan de slag 
  
Structureel aandacht besteden aan doelmatigheid in de opleiding tot
geneeskundig specialist. Dat is nogal wat naast alle andere opleidingseisen.
Maar het hóeft niet allemaal ingewikkeld te zijn. Het Bewustzijnsproject spreekt
regelmatig collega's die er al mee bezig zijn. Zij geven waardevolle en
praktische tips waarmee u direct aan de slag kunt. Verder vindt u in deze
nieuwsbrief de laatste informatie over het symposium op 12 april en
interessante bijeenkomsten in de OOR's. 

INTERVIEW DEELPROJECTLEIDER JUDITH GREGOOR

“Bewustwording groeit als je
inzicht geeft in kosten en
keuzes”

“Aios zeiden: ‘Hoe kunnen we doelmatig werken als we onvoldoende zicht
hebben op de �nanciële kant van de zorg?’ De spijker op z’n kop: om als aios
kritisch te kunnen zijn, moet je natuurlijk weten wat er mogelijk is, welke kosten
ermee gemoeid zijn en welke keuzes je hebt."

Bekijk de tips

Lees het hele interview

https://us13.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=eb4aeaeee2
http://www.bewustzijnsproject.nl/prof-dr-fedde-scheele-bewustzijn-ontstaat-transparant-spiegelinformatie/
http://www.bewustzijnsproject.nl/tips-uit-het-veld/
http://www.bewustzijnsproject.nl/judith-gregoor-bewustwording-groeit-als-aios-inzicht-geeft-kosten-en-keuzes/


INTERVIEW VERZEKERINGSARTS NICO KROON

Leren omgaan met
verschillende belangen en
druk van alle kanten

Hoe houd je je als arts staande tussen verschillende belangen?
Verzekeringsartsen leren dat al tijdens de opleiding. Verzekeringsarts Nico
Croon: “Aios leren wat de zorg kost en oefenen dialogen met allerlei
belanghebbenden. Zodat ze als specialist bestand zijn tegen druk van
verschillende kanten en ondanks die druk hun eigen professionele pad blijven
volgen.”

Doelmatigheid, jouw kwaliteit? Met deze vraag opende eind september de
inschrijving voor de Doelmatigheidsprijs 2017. We ontvingen ruim 30
inzendingen, het was veelbelovend om te zien wat er in het land al speelt. De
jury nomineerde twaalf projecten. 

De Doelmatigheidsprijs wordt uitgereikt tijdens het symposium Doelmatigheid
van zorg op woensdag 12 april 2017 in Eindhoven. Het is bijna uitverkocht, dus
kijk snel of er nog plek is!

Lees het hele interview

http://www.bewustzijnsproject.nl/prof-dr-fedde-scheele-bewustzijn-ontstaat-transparant-spiegelinformatie/
http://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/symposium2017/
http://www.bewustzijnsproject.nl/genomineerden-doelmatigheidsprijs-2017/
http://www.bewustzijnsproject.nl/leren-omgaan-verschillende-belangen-en-druk-kanten/
http://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/symposium2017/


Heb jij ook een voorbeeld?
Goede voorbeelden kunnen veel inspiratie geven om zelf kritisch te blijven
kijken naar hoe het werkt in de dagelijkse praktijk. Het laat zien dat het kan. Dat
het zin heeft om je te verwonderen en daarmee aan de slag te gaan. Je vindt al
vele voorbeelden op de website, bijvoorbeeld van de genomineerden voor de
Doelmatigheidsprijs 2017. 
Heb jij ook een voorbeeld? Vul dan het formulier in zodat je het via de website
met je collega's in het hele land kunt delen!

Uit de praktijk: Open access gastroduodenoscopie

Door zelf projecten uit te voeren leren aios doelmatig te denken en werken. Op
de website vindt u voorbeelden van collega’s. Zo onderzocht VUmc of het
systeem 'Open access gastro-duodenoscopie (GDS)' werkt. De huisarts kan zo
zelf een GDS aanvragen. Dit zou de wachttijd voor patiënten moeten verkorten
en de werkdruk van de MDL-arts op de polikliniek verlagen. Werkt het ook zo?

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. 

Meer informatie en aanmelden

Deel jouw voorbeeld!

Aan de slag

http://www.bewustzijnsproject.nl/genomineerden-doelmatigheidsprijs-2017/
http://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/symposium2017/
http://www.bewustzijnsproject.nl/aanmelden-nieuw-voorbeeld/
http://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/diagnostische-meerwaarde-open-access-gastroduodenoscopieen/
http://www.bewustzijnsproject.nl/oors/


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

Symposium OOR AMC – Professioneel functioneren van opleiders en
COC | 10 april 2017 | 14.30 - 17.30 uur | Amsterdam 
Met sprekers als Suzanne Geerlings over het Bewustzijnsproject en Yves
Smets over het functioneren van de COC na een fusie. 
Programma en aanmelden

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

OOR Leiden Opleidingssymposium | 18 april 2017 | 13.00 - 17.30 uur |
Gouda 

Wat gebeurt er in uw OOR?

Lees meer over het Bewustzijnsproject

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/themas-projecten/bewustzijnsproject.htm
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl
http://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/symposium-oor-amc-professioneel-functioneren-opleiders-en-coc/
http://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/symposium-oor-amc-professioneel-functioneren-opleiders-en-coc/
http://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/symposium2017/
http://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/symposium2017/
http://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/oor-leiden-opleidingssymposium/
http://www.bewustzijnsproject.nl/oors/
http://www.bewustzijnsproject.nl/over-bewustzijnsproject/


Het thema is “Toekomstbestendig opleiden – opleiden voor de zorg in 2030”.
Informatie over workshops en inschrijven volgt.

Symposium OOR OZON (VUmc) – Choosing Wisely | 17 mei 2017 | 14.00 -
19.30 uur  
Meer informatie volgt.

OOR Netwerkbijeenkomst | 25 oktober | 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? Je kunt je ook zelf aanmelden.

Auteursrecht © 2017 Bewustzijnsproject, alle rechten voorbehouden. 
 
 

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

 

Aanmelden OOR Netwerkbijeenkomst

http://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/oor-vumc-symposium-doelmatigheid/
http://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/oor-netwerkbijeenkomst/
http://www.bewustzijnsproject.nl/aanmelden-oor-netwerkbijeenkomst-25-oktober-2017/
http://www.bewustzijnsproject.nl/over-bewustzijnsproject/
https://bewustzijnsproject.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=9c916655e2&e=[UNIQID]&c=eb4aeaeee2
https://bewustzijnsproject.us13.list-manage.com/subscribe?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=9c916655e2
http://www.bewustzijnsproject.nl/aanmelden-oor-netwerkbijeenkomst-25-oktober-2017/

