
"Ben ik nou de enige die dit leuk vindt?" Bekijk de vlog van Steven Giesbers

AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • SEPTEMBER 2017 

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

Hoe ver is uw opleiding? 
 
Aios doelmatig leren denken en werken. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Hoever is
uw opleiding en wat is nog nodig? Om daar snel achter te komen, werken we
aan de quickscan 'Opleiden in doelmatigheid van zorg'. Opleiders en andere
betrokkenen testen nu of de quickscan goed werkt in de praktijk. Wilt u 'm zelf
ook uitproberen? U kunt de quickscan nu downloaden. 

Verder in deze nieuwsbrief: Interviews met collega's, ontwikkeling online
course, vlog aios Steven Giesbers, uniek STARS NL, workshop Basis
Doelmatigheid en de agenda.

INTERVIEW OPLEIDER AREN VAN LOON

Financiële taken horen later
ook bij hun werk, dus daar
moet je nu mee aan de slag"

“Als een aios een hele rij onderzoeken wil aanvinken, vraag ik: “Zullen we eerst
eens gericht aanvragen wat we het meest vinden passen bij de vermoedelijke
diagnose? Als arts hebben we de neiging om alles te willen weten, maar soms
zijn onderzoeken volstrekt overbodig.” Aren van Loon is opleider Obstetrie &

Naar de Quickscan

https://www.bewustzijnsproject.nl/doelmatigheid-beeld-vlog-1/
http://www.bewustzijnsproject.nl/prof-dr-fedde-scheele-bewustzijn-ontstaat-transparant-spiegelinformatie/
https://www.bewustzijnsproject.nl/test-quickscan/


Gynaecologie in het Martini Ziekenhuis Groningen en één van de
initiatiefnemers van het kostenproject in de OOR Noordoost, dat aios inzicht
geeft in de �nanciële kant van de zorg.

INTERVIEW AIOS LEONIE DE RUIJTER

"We kunnen ons bewuster
zijn van de wereld om ons
heen en onze invloed daarop."

Leonie de Ruijter en Eline van der Kooi, aios revalidatiegeneeskunde, gaan aan
de slag met Verwonder en Verbeter (V&V) voor hun opleiding. Zij willen het
makkelijker maken om Verwonder en Verbeter-projecten uit te voeren in de
opleiding. "We hebben veel te doen. Door het makkelijker te maken, hopen we
dat meer aios aan de slag gaan met wat hen verbaast in de praktijk." 

Online course over zorgkosten
Een werkgroep van aios, specialisten en onderwijskundigen werkt op dit
moment aan een online course. In de werkgroep zitten onder andere Karsten
van Loon, onderwijskundige en Anika Filius, 3e-jaars aios Anesthesiologie.
Karsten: "Wanneer je de zorg betaalbaar wilt houden, moet er iets veranderen.
Als zorgprofessional sta je in het oog van de storm en merk je er niet altijd
direct wat van. Maar je kunt je er niet aan onttrekken. Met de online course heb
je al in een paar weken de basis in de vingers." 

Lees het interview

Ga naar het interview

Lees wat Anika en Karsten verder vertellen

http://www.bewustzijnsproject.nl/prof-dr-fedde-scheele-bewustzijn-ontstaat-transparant-spiegelinformatie/
https://www.bewustzijnsproject.nl/symposium-doelmatigheid-zorg-2017/
https://www.bewustzijnsproject.nl/financiele-taken-horen-later-ook-werk-daar-moeten-we-dus-nu-al-meenemen/
https://www.bewustzijnsproject.nl/amc-aan-slag-verwonder-en-verbeter/
https://www.bewustzijnsproject.nl/kennis-kosten-nodig-zorgpraktijk/


Doelmatigheid in beeld - vlog
Hoe ziet doelmatigheid er in de praktijk nou eigenlijk uit? Hoe kun je erop
letten? aios Steven Giesbers legt het kort uit in deze eerste vlog. Hij bijt de
spits af van een serie over doelmatigheid in de praktijk.

Heb jij ook een idee voor een vlog over doelmatigheid? Laat het ons weten!

UNIEK: STARS NL
STARS NL is een uniek programma dat met een
groep geneeskundestudenten en aios handen en
voeten gaat geven aan doelmatig leren denken en
werken in de geneeskundige vervolgopleiding.

https://youtu.be/i57NVGGhdHo
mailto:communicatie@bewustzijnsproject.nl?subject=Ik%20wil%20vloggen!
http://www.bewustzijnsproject.nl/starsnl


Op zondag 10 september werden de STARS in het bijzijn van de Canadese
initiatiefnemers voor het eerst ondergedompeld in het hoe en waarom van
doelmatigheid met sprekers als Patrick Jeurissen, Marcel Levi en Fedde
Scheele. De gevolgen van keuzes in de zorg liggen onder een vergrootglas.
Jouw dagelijkse praktijk als (aankomend) arts draait om je inzet voor de beste
zorg voor de patiënt, waarbij je verantwoord omgaat met de beschikbare
middelen. STARS NL gaat nu actief aan de slag om doelmatigheid in zorg op
de agenda te zetten, zowel op lokaal als op landelijk niveau.

In company workshop
Je kunt alles zelf bedenken. Of je maakt gebruik van het Bewustzijnsproject.
Wij kunnen je bijvoorbeeld helpen met het het organiseren en verzorgen van de
geaccrediteerde workshop 'Basis Doelmatigheid' op locatie. Interessant voor
jouw instelling? Lees dan verder!

Agenda

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 
Samen met OOR Leiden organiseert het Bewustzijnsproject, het Symposium
Doelmatigheid 2018. Op het symposium wordt de Doelmatigheidsprijs
uitgereikt. Je kunt jouw initiatief al indienen! 
Meer informatie

Lees meer over STARS NL en wie er meedoen

Workshop Basis Doelmatigheid

http://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/oor-netwerkbijeenkomst/
http://www.bewustzijnsproject.nl/aanmelden-oor-netwerkbijeenkomst-25-oktober-2017/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/symposium-doelmatigheid-zorg-2018/
https://www.bewustzijnsproject.nl/agenda-item/symposium2018/
https://www.bewustzijnsproject.nl/starsnl
https://www.bewustzijnsproject.nl/voorbeelden/wsbasisdoelmatigheid/


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 online 
Auteursrecht © 2017 Bewustzijnsproject, alle rechten voorbehouden. 

 
 

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

 

Wat gebeurt er in uw OOR?

http://www.bewustzijnsproject.nl/over-bewustzijnsproject/
https://mailchi.mp/bewustzijnsproject/praktijkvoorbeelden-onderzoek-kostenbewustzijn-speciaal-programma-voor-aios-en-studenten-workshop-op-lokatie-933109?e=[UNIQID]
https://bewustzijnsproject.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=9c916655e2&e=[UNIQID]&c=a0dd3a97ac
https://bewustzijnsproject.us13.list-manage.com/subscribe?u=a3a93d7cc3322873416c5912f&id=9c916655e2
http://www.bewustzijnsproject.nl/oors/

