
Maak kans op de Doelmatigheidsprijs 2018 of
een ZonMW-beurs!

Dien jouw initiatief in

AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • JANUARI 2018 

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

Doelmatigheid is aan 
 
2018 begint goed voor doelmatigheid van zorg. De eerste online course Kennis
van zorgkosten was binnen no time vol. Gelukkig staan er al volgende edities in
de agenda. Steeds meer aios gaan zelf aan de slag met initiatieven en
projecten. Het nut van aandacht voor doelmatigheid in de opleiding staat vast,
ook getuige het artikel 'Ook doelmatigheid is jong geleerd, oud gedaan' dat op
25 januari in Medisch Contact verscheen. Ben je of ken je aios met frisse,
goede ideeën? Projecten voor de Doelmatigheidsprijs of de ZonMW-beurzen
kunnen nog tot en met deze woensdag, 31 januari, worden ingediend!

INTERVIEW MARGIT KLOK, AIOS PSYCHIATRIE

"Als ik al niet weet hoe de
juiste mensen te vinden, hoe
moeten patiënten dat dan
doen?"

Margit Klok, aios psychiatrie, stelt zichzelf deze vraag naarmate de opleiding
vordert steeds vaker. Er is heel veel goede specialistische geestelijke
gezondheidszorg die nu niet gevonden wordt, waardoor zorgverleners en

Aan de slag met doelmatigheid op het symposium!

https://www.bewustzijnsproject.nl/doelmatigheid-beeld-vlog-1/
http://www.bewustzijnsproject.nl/doelmatigheidsprijs
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/ook-doelmatigheid-is-jong-geleerd-oud-gedaan.htm
https://www.bewustzijnsproject.nl/symposium2018/doelmatigheidsprijs/
http://www.bewustzijnsproject.nl/prof-dr-fedde-scheele-bewustzijn-ontstaat-transparant-spiegelinformatie/
https://www.bewustzijnsproject.nl/symposium2018


patiënten niet uit de voeten kunnen. Dat moet anders, vindt ze. Daarom nam ze
het initiatief om een interactieve zorgkaart te maken voor de GGZ. Margit: "We
zetten het op als pilot in regio Nijmegen, maar hopen snel landelijk stappen te
kunnen maken. Dit levert kwalitatief betere zorg voor iedereen."

Doelmatigheidsprijs 2018
Je hebt nog een paar dagen de tijd om jouw project in te dienen! Doe mee en
maak kans op de Doelmatigheids- prijs of een ZonMW-beurs! De prijsuitreiking
is op het Symposium Doelmatigheid van Zorg 2018.  
Winnaar van 2017, Michiel Hageman zei over de prijs: “Het winnen van de
doelmatigheidsprijs 2017 deed mij beseffen dat wij door onze centrale rol in de
gezondheidszorg een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan doelmatige en
daarmee houdbare zorg. Wij kunnen met onze frisse blik kansen herkennen
voor verbetering en innovatie.” 
 
“Graag roep ik dan ook andere aios op ideeën te bedenken en deze in te
dienen bij het bewustzijnsproject voor het vergroten van de doelmatigheid van
zorg. Er zijn talloze laagdrempelige voorbeelden die kostenbewustzijn
vergroten en onnodige medische tests, behandelingen en procedures
voorkomen. Het winnen van de Doelmatigheidsprijs 2017 zorgde voor veel
publiciteit en draagkracht, waardoor ik in samenwerking met alle betrokkenen
de keuzehulpen en het toepassen van Samen beslissen heb kunnen
verbeteren en steeds meer ziekenhuizen het toepassen.

Lees het interview met Margit

Direct indienen
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Symposium Doelmatigheid van Zorg 2018
Op woensdag 18 april 2018 breng je doelmatig leren denken en werken in de
geneeskundige vervolgopleiding een stap voorwaarts 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
Alles is doelmatigheid. Projectdirecteur Laurents Stassen komt het overal
tegen. Zet ook je doelmatigheidsbril op en kijk met hem mee naar zomaar
enkele koppen in vakbladen:

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

Bewustzijnssymposium UMCU | 2 februari 2018 

Als dokter neem je elke dag talloze beslissingen. Zoveel mogelijk in
afstemming met de patiënt en je collega’s: wat gaan we doen of juist niet doen?
Welke consequenties heeft diagnostiek en de daaruit vloeiende behandeling
voor de patiënt en hoe gaan we hem hierbij zo goed mogelijk begeleiden, maar
ook: wat kost het? Dat gaat verder dan geld. Het gaat over de minder tastbare
baten of lasten bij bijvoorbeeld wel of niet doorbehandelen. 

Meer weten

Online course 'Kennis van zorgkosten' | 5 februari 2018

Workshop Basis Doelmatigheid
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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! De online
course kost 50 euro. Voor de edities in mei, september en november is er nog
plek! 
Meer informatie

Masterclass Doelmatigheid voor onderwijskundigen | 1 maart 2018  
Save the date: Er is een masterclass doelmatigheid speciaal voor
onderwijskundigen in de maak. Zo kun je als onderwijskundige de
geneeskundige vervolgopleidingen nog beter adviseren en ondersteunen bij het
aantoonbaar aandacht besteden aan doelmatigheid in de opleiding. Meer
informatie en locatie volgen. 
Meer weten »

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

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. 

Wat gebeurt er in jouw OOR?
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Lees online 
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Wilt u deze nieuwsbrief (niet meer) ontvangen? 
U kunt zich hier uitschrijven of aanmelden 
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