
Maak kans op een ZonMW-beurs of de
Doelmatigheidsprijs 2018

Dien jouw initiatief in

AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • DECEMBER 2017 

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

Kennis van zorgkosten 
Op 5 februari 2018 gaat de eerste online course Kennis van zorgkosten van
start. Schrijf je snel in en doe 'm gratis! Je leest er alles over in deze
nieuwsbrief. Ook lees je hoe je kans kunt maken op een ZonMW-beurs van
maar liefst 2.500 euro en de Doelmatigheidsprijs 2018. Michiel Hageman,
winnaar van de prijs in 2017, vertelt hoe het was om de prijs te winnen.

Verder in deze nieuwsbrief: parallelsessies en workshops op het Symposium
Doelmatigheid van Zorg op 18 april 2018 en een vlog van Sabine Bantjes,
voorzitter LOSGIO.

Online course 'Kennis van
zorgkosten' van start

De kwaliteit van zorg in Nederland is erg goed. Tegelijkertijd zijn de kosten
echter te hoog. Zorgkosten worden steeds meer onderdeel van het artsenvak.
Wat kun jij doen en hoe zorg je dat je invloed kunt uitoefenen? Doe vanaf 
5 februari 2018 mee aan de online course! In vier weken ben je helemaal op de
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hoogte. Hoor je bij de eerste 100 aanmeldingen, dan is de online course
voor jou gratis!

INTERVIEW ONTWIKKELAARS ONLINE COURSE

"Voor een betaalbare zorg,
moet er iets veranderen."

Karsten van Loon, onderwijskundige: “Wanneer je de zorg betaalbaar wilt
houden, moet er iets veranderen. Als zorgprofessional kun je je daar niet aan
onttrekken. Je hebt er invloed op. Stel je voor, je doet even een uitstrijkje, dat
kost bijna niks. En je schrijft het niet op. En je doet dat meerdere keren per dag.
En je collega’s doen dat ook. Als je dat allemaal gaat optellen, kom je al snel op
miljoenen euro’s die je niet in beeld hebt. Daarom is meer bewustzijn nodig en
daarvoor is kennis heel belangrijk, het is onderdeel van de nieuwe zorgpraktijk.”

Doelmatigheidsprijs 2018
Ook in jouw opleiding tot specialist komt steeds meer aandacht voor
doelmatigheid. Heb je een mooi doelmatigheidsinitiatief uitgevoerd of bruis je
van de ideeën? Doe mee en maak kans op de Doelmatigheids- prijs of een
ZonMW-beurs! De prijsuitreiking is op het Symposium Doelmatigheid van Zorg
2018.  
 
Michiel Hageman, winnaar Doelmatigheidsprijs 2017 zegt: "Volgens mij
kunnen wij aios het verschil maken. Al is het idee nog zo klein, het kan grote
impact hebben op zorg!" Lees zijn hele reactie

Meer over de online course

Lees het interview

Meer informatie en indienen
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Symposium Doelmatigheid van Zorg 2018
Op woensdag 18 april 2018 kun je doelmatig leren denken en werken in de
geneeskundige vervolgopleiding een stap voorwaarts brengen op het
symposium Doelmatigheid van Zorg 2018. Plenair krijg je de stand van zaken in
de Opleidings- en OnderwijsRegio’s en nieuwe inzichten. De middag bestaat
verder uit parallelsessies waarbij aios hun doelmatigheidsinitiatief pitchen.
Deelnemers stemmen op het beste initiatief, waarna de prijsuitreiking plaats
vindt. Deze keer zijn er ook twee ZonMW-beurzen te verdienen!  
 
Dit jaar is er ook een avondprogramma met een diner en interactieve
workshops.

Doelmatigheid in beeld - vlog
Hoe ziet doelmatigheid er in de praktijk nou eigenlijk uit? Hoe kun je erop
letten? Sabine Bantjes, aios arts Maatschappij en Gezondheid
Infectieziektenbestrijding, beschrijft doelmatigheid in haar dagelijkse praktijk.

Aanmelden en meer informatie
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Heb jij ook een idee voor een vlog over doelmatigheid? Laat het ons weten!

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

Online course 'Kennis van zorgkosten' | 5 februari 2018 
De kwaliteit van zorg in Nederland is erg goed. Tegelijkertijd zijn de kosten
echter te hoog. Wat kun jij doen en hoe zorg je dat je invloed kunt uitoefenen?
Met de online course ben je in vier weken helemaal op de hoogte! Deze eerste
editie is gratis* voor aios, medisch specialisten betalen 50 euro. 
*tot maximaal 250 deelnemers. 
Meer informatie

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

Workshop Basis Doelmatigheid
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uitgereikt. Je kunt jouw initiatief al indienen! 
Meer informatie

Save the date: Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen | 19 april 2018 
Beurs van Berlage Amsterdam 
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. 

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 jouw OOR?
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