
Online bekijken

AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • APRIL 2017 

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

Dé kwaliteit bestaat niet  
  
Prof. dr. Jan Kremer sprak op het symposium Doelmatigheid van Zorg over het
begrip 'kwaliteit van zorg': "We denken er allemaal anders over, vanuit onze
eigen context en waarden. Dé kwaliteit bestaat niet, we moeten niet doen alsof
de verschillende kwaliteitsinstrumenten een neutrale manier zijn om kwaliteit te
meten. Kwaliteitsverbetering is een reis zonder eindbestemming." Tijdens zijn
toespraak werden de stemmen geteld voor de uitreiking van de
Doelmatigheidsprijs 2017, waarvoor tijdens deelsessies de genomineerde aios
presentaties hielden. Aan het eind van de dag werd de prijs uitgereikt.

WINNAAR DOELMATIGHEIDSPRIJS M. HAGEMAN

“Dit is echt een bevestiging
dat we goed bezig zijn!”

Met zijn keuzehulpen voor patiënten sleepte aios Michiel Hageman vandaag de
Doelmatigheidsprijs 2017 in de wacht. Hij haalde de meeste stemmen van de
deelnemers aan het symposium Doelmatigheid van zorg. De online
keuzehulpen van Hageman geven patiënten in een paar stappen informatie
over de diagnose, behandelopties en mogelijke voor- en nadelen per
behandeling.

Doelmatigheid bekeken door vijf brillen

https://us13.campaign-archive.com/?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=4cb9ed4e6c&e=[UNIQID]
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/symposium/
https://www.bewustzijnsproject.nl/genomineerden-doelmatigheidsprijs-2017/
http://www.bewustzijnsproject.nl/prof-dr-fedde-scheele-bewustzijn-ontstaat-transparant-spiegelinformatie/
https://www.bewustzijnsproject.nl/doelmatigheid-bekeken-vijf-brillen/


Hier, moet je zien!
Het Bewustzijnsproject; de naam klinkt misschien wat vaag, maar het gaat over
hele concrete onderwerpen: “Het gaat erom dat aios in de opleiding leren om
doelmatige keuzes te maken”. Nu is er een video voor een razendsnelle uitleg
van het project en hoe je via het project collega’s en opleidingen kunt helpen bij
het opleiden in het leveren van doelmatige zorg.

Doelmatigheidsprijs
Doelmatig leren denken en handelen is cruciaal: we willen allemaal de best
mogelijke kwaliteit van zorg tegen verantwoorde kosten. Met de
Doelmatigheidsprijs, een initiatief van OOR ZON, willen we aios stimuleren om
met een kritische blik te kijken naar de praktijk van alledag en te zien waar
verbeteringen mogelijk zijn om zo de zorg te optimaliseren. De jury nomineerde
twaalf projecten. In het projectenboek vindt u alle projecten.

Lees meer over het winnende project

Bekijk de video

Naar het projectenboek

https://www.bewustzijnsproject.nl/symposium-doelmatigheid-zorg-2017/
https://www.bewustzijnsproject.nl/genomineerden-doelmatigheidsprijs-2017-2/
https://www.bewustzijnsproject.nl/winnaar-doelmatigheidsprijs-2017/
https://www.bewustzijnsproject.nl/bewustzijnsproject-klinkt-beetje-vaag-is/
https://www.bewustzijnsproject.nl/projectenboek-doelmatigheidsprijs-2017/


Presentaties
Tijdens het symposium gaven vijf sprekers hun visie op doelmatigheid in de
zorg: David Jongen - voorzitter Raad van Bestuur Zuyderland Ziekenhuis, prof.
dr. Suzanne Geerlings uit de OOR AMC, Dr. Prabath Nanayakara uit de OOR
OZON, Dr. Nynke Scherpbier uit de OOR ON en Prof. dr. Jan Kremer,
gynaecoloog en hoogleraar patiëntgerichte innovatie in het Radboudumc. De
bijbehorende presentaties kunt u via de website downloaden.

Het symposium Doelmatigheid van Zorg 2017 is een samenwerking van het
Bewustzijnsproject en OOR ZON. In 2018 is het symposium weer, dan in
samenwerking met OOR Leiden. Meer informatie volgt.

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. 

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

Presentaties downloaden

Wat gebeurt er in uw OOR?

https://www.bewustzijnsproject.nl/oor/oor-zon/
https://www.bewustzijnsproject.nl/oor/oor-leiden/
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/themas-projecten/bewustzijnsproject.htm
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl
https://www.bewustzijnsproject.nl/symposium-doelmatigheid-zorg-2017/
http://www.bewustzijnsproject.nl/oors/


praktijkvoorbeelden die daaruit voortkomen.

Agenda

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

Mini-symposium Doelmatigheid OOR Leiden Opleidingssymposium | 26
juni 2017 | 13.00 - 17.30 uur 
Op maandag 26 juni van 13.00-17.30 uur verzorgt OOR Leiden een
minisymposium in het teken van doelmatigheid. Meer informatie over de
locatie, het programma en workshops volgt binnenkort.

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 

 

Lees meer over het Bewustzijnsproject

Aanmelden OOR Netwerkbijeenkomst

http://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/oor-vumc-symposium-doelmatigheid/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/mini-symposium-doelmatigheid-oor-leiden/
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=4cb9ed4e6c
https://bewustzijnsproject.us13.list-manage.com/subscribe?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=9c916655e2
http://www.bewustzijnsproject.nl/over-bewustzijnsproject/
http://www.bewustzijnsproject.nl/aanmelden-oor-netwerkbijeenkomst-25-oktober-2017/



