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AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • JUNI 2017 

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

Beweging in doelmatigheid  
 
Je kunt op veel manieren leren om bewust doelmatig te leren denken. Een
concreet voorbeeld hiervan geeft Karin Kaasjager in haar praktijkvoorbeeld.
Waar we nu staan en welke ideeën er leven, hopen we te ontdekken met een
groot onderzoek naar kostenbewustzijn. En zet het vast in je agenda: het
symposium Doelmatigheid van Zorg, mét een nieuwe Doelmatigheidsprijs is op
18 april 2018. Er zit duidelijk beweging in opleiden in doelmatigheid van zorg.
Kijk bij de voorbeelden hoe je daar pro�jt van kunt hebben of lees meer over de
in company workshop waarbij het Bewustzijnsproject kan helpen.

INTERVIEW BOEGBEELD KARIN KAASJAGER

Aios leren om met patiënten
in gesprek te gaan over
behandelwensen en grenzen

Je kunt (als) aios op veel manieren leren om bewust doelmatig te denken en te
werken. Karin Kaasjager, opleider interne geneeskunde in het UMC Utrecht,
geeft een praktijkvoorbeeld: "Het viel me op dat veel artsen het moeilijk vinden
om met patiënten het gesprek aan te gaan over behandelwensen en eventuele

Bekijk het nieuws op de website

https://mailchi.mp/bewustzijnsproject/praktijkvoorbeelden-onderzoek-kostenbewustzijn-speciaal-programma-voor-aios-en-studenten-workshop-op-lokatie?e=[UNIQID]
https://www.bewustzijnsproject.nl/hoe-staat-kostenbewustzijn-vervolgopleiding/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/basis-doelmatigheid-company/
http://www.bewustzijnsproject.nl/prof-dr-fedde-scheele-bewustzijn-ontstaat-transparant-spiegelinformatie/
https://www.bewustzijnsproject.nl/nieuws/


behandelbeperkingen. Vragen als ‘Wat wilt u zelf? En wat wilt u absoluut niet?’
en grenzen met elkaar durven stellen, dat vinden patiënten en artsen lastig."

INTERVIEW LAURENTS STASSEN EN THOMAS SCHOK

Stilstaan bij wat je doet en je
gezonde verstand gebruiken

Stel jij jezelf wel eens de vraag: ‘Waarom wil ik dit onderzoek doen? Is het in het
belang van de patiënt? Of doe ik het om mezelf gerust te stellen? Of om mijn
eigen nieuwsgierigheid te bevredigen?’ Doelmatige zorg begint met het stellen
van vragen. Dat moet elke aios tijdens de opleiding leren, vinden  prof. dr.
Laurents Stassen en aios Thomas Schok. Stassen is projectdirecteur van het
Bewustzijnsproject. Schok, vicevoorzitter van De Jonge Specialist, zit als
afgevaardigd bestuurslid in de stuurgroep van het Bewustzijnsproject.

Onderzoek naar kostenbewustzijn
Hoe houden we de zorg in de toekomst betaalbaar? Doelmatig omgaan met de
beschikbare middelen is daarvoor noodzakelijk. Als (aankomend)
geneeskundig specialist heb je daarin een belangrijke rol: heb je de kosten van
jouw keuzes scherp in het vizier? Wat is jouw visie op doelmatigheid en
kostenbewustzijn? Met dit onderzoek hopen we in beeld te krijgen welke ideeën
er landelijk leven én het levert aanknopingspunten op om aios beter op te leiden
in het leveren van doelmatige zorg. Aan het eind van deze vragenlijst zie je jouw
scores en bijbehorende individuele feedback.

Lees het praktijkvoorbeeld

Ga naar het dubbelinterview

http://www.bewustzijnsproject.nl/prof-dr-fedde-scheele-bewustzijn-ontstaat-transparant-spiegelinformatie/
https://www.bewustzijnsproject.nl/gesprek-behandelwensen-grenzen/
https://www.bewustzijnsproject.nl/stilstaan-doet-en-gezonde-verstand-gebruiken/


Evaluatie Symposium Doelmatigheid
Het symposium Doelmatigheid van Zorg, met de uitreiking van de
Doelmatigheidsprijs 2017, op 12 april jl. krijgt een mooie voldoende van de
deelnemers. Ze vonden het onder andere leerzaam om te horen over projecten
in andere ziekenhuizen en te zien dat veel projecten te kopiëren zijn naar de
eigen praktijk. Voor volgend jaar nemen we mee dat meer interactie welkom is. 
 
Volgend jaar is het symposium Doelmatigheid van Zorg op woensdag 18 april
2018, dan in samenwerking met OOR Leiden.

Praktijkvoorbeelden
Op www.bewustzijnsproject.nl zijn al veel voorbeelden te vinden, ook geordend
per OOR. Wat leer je er nou van? Dat lees je bij onder andere
Kostenbewustzijnsproject uit OOR Utrecht. Nieuw op de website zijn ook twee
video's van OOR ZON:  
SMS-herinneringen polikliniek ziekenhuis-psychiatrie en 
Direct postoperatief verwijderen van blaaskatheter

STARS NL - voor studenten en aios

Meer lezen en meedoen

Bekijk het resultaat van de evaluatie

Bekijk de video's van voorbeelden

https://www.bewustzijnsproject.nl/symposium-doelmatigheid-zorg-2017/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/symposium-doelmatigheid-zorg-2018/
https://www.bewustzijnsproject.nl/
https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/kostenbewustzijn/
https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/smsherinneringen/
https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/direct-postoperatief-verwijderen-blaaskatheter-laparoscopische-hysterectomie/
https://www.bewustzijnsproject.nl/hoe-staat-kostenbewustzijn-vervolgopleiding/
https://www.bewustzijnsproject.nl/symposium-doelmatigheid-zorg-goed-gewaardeerd-deelnemers/
https://www.bewustzijnsproject.nl/videos/


Op zondag 10 september 2017 is er een speciaal programma voor ambitieuze
studenten geneeskunde: STARS NL (Studenten en ARts-assistenten als
ambaSsadeurs voor doelmatige zorg). Dit programma wordt georganiseerd
samen met het STARS-initiatief uit Canada (Students Advocating for Resource
Stewardship). Deelnemers worden een hele dag ondergedompeld in het hoe,
wat en waarom van doelmatige zorg.

Razendsnelle video
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”. Bekijk de video voor een korte 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.

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. 

Lees meer over STARS NL

Meer informatie

https://youtu.be/rrpS2_ax9Iw
https://www.bewustzijnsproject.nl/speciaal-programma-studenten-en-aios-stars-nl/
https://www.bewustzijnsproject.nl/over-bewustzijnsproject/


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

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 ON opleidingsmiddag 2017 | 30 juni 2017 | 13.00 - 17.00 uur  
Ontwikkelingen in het vak van de arts en de invloed op de opleiding staan
tijdens deze middag centraal. Het definitieve programma volgt binnenkort.

In company workshop Basis Doelmatigheid (AMC) | 3 juli 2017 | 18.30 -
20.30 uur  
In deze twee uur durende workshop maken we een vertaalslag van

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
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/mini-symposium-doelmatigheid-oor-leiden/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/oor-on-opleidingsmiddag-2017/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/basis-doelmatigheid-company/
http://www.bewustzijnsproject.nl/oors/
http://www.bewustzijnsproject.nl/over-bewustzijnsproject/


kostenbewust kwaliteit leveren naar de leer-werkvloer van a(n)ios. Meer
weten?

Congres Choosing Wisely 2017 | 11 september 2017 | 09.00 - 18.00 uur  
Klinische praktijk, onderwijs en wetenschap bundelen hun krachten om
slimmere keuzes in de gezondheidszorg te stimuleren. Plenair komen onder
andere prof. Peter Paul van Benthem, voorzitter Raad Wetenschap en
Innovatie FMS en prof. Wendy Levinson, internationaal leider Choosing Wisely,
aan het woord. 
Meer informatie

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.

Symposium Doelmatigheid van Zorg 2018 | 18 april 2018 
Meer informatie volgt.
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Wilt u deze nieuwsbrief (niet meer) ontvangen? 
U kunt zich hier uitschrijven of aanmelden 
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