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AIOS DOELMATIG LEREN DENKEN EN WERKEN • FEBRUARI 2018 

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

Moreel beraad 
 
Internist prof. dr. Mark Kramer en filosoof en ethicus drs. Menno de Bree
verzorgen aan de hand van een ethisch dilemma uit de praktijk een sessie over
moreel beraad: Hoe ga je om met doelmatigheid en ethische dilemma's en kom
je tot een voor de praktijk werkbare oplossing? Voor meer verdieping kun je ook
de workshop volgen die De Bree in de avond verzorgt. Deelnemers van vorig
jaar haalden ook veel inspiratie uit de parallelsessies door de genomineerden
voor de Doelmatigheidsprijs 2018. Dit jaar zijn er maar liefst 47 initiatieven
ingediend! In maart maken we bekend wie de twaalf genomineerden zijn. Je
kunt dus volop inspiratie, kennis en praktische handvatten halen op het
symposium Doelmatigheid van Zorg op 18 april 2018!

QUICK SCAN VOOR OPLEIDEN IN DOELMATIGHEID

Hoe ziet doelmatig denken en
werken er in de praktijk uit,
hoe leidt u erin op?

Doelmatigheid van zorg heeft tot doel de zorgkwaliteit en de
patiënttevredenheid te verbeteren tegen gelijke of, als dat kan, lagere kosten.
Maar hoe ziet ‘aandacht voor doelmatig denken en werken’ er eigenlijk uit? Hoe
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ver is uw opleiding en wat is nog nodig? Om daar snel achter te komen, kunt u
de quickscan ‘Opleiden in doelmatigheid van zorg’ gebruiken. Hiermee kunt u
als opleider nagaan in hoeverre er in uw opleiding aandacht is voor
doelmatigheid van zorg.

VOORBEELDEN VAN AIOS INITIATIEVEN

Aios hebben een unieke
positie

Als aios ga je op verschillende plekken aan het werk. Vanuit die unieke positie
kun je goed kansen signaleren. Regelmatig spreken we aios die die
mogelijkheden zien en zich daarvoor inzetten. Lees de interviews met aios over
wat zij doen en bekijk de video van OOR Utrecht! 
Aios Berit Snijer: “Stiekem dromen we al van een landelijk project.” 
Aios Moniek van der Zanden zet zich in om diagnostisch delay te verkorten

Wat voor initiatieven waren er vorig jaar?

Ga naar de quickscan
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Cabaretier Michiel Peereboom neemt genomineerde projecten van 2017 onder
de loep. Wat komt hij zoal tegen? Bekijk het in onderstaande video!

Agenda

Masterclass Doelmatigheid voor onderwijskundigen | 1 maart 2018

Artsen al tijdens de opleiding bewust maken van doelmatigheid van zorg en
hun invloed daarop, dat is een van de opdrachten waar de geneeskundige
opleidingen voor staan. Als onderwijskundige kun je hierbij tegen vragen aan
lopen. In de masterclass doelmatigheid voor onderwijskundigen krijg je
praktische methodieken aangereikt en leer je hoe deze goed in te zetten om
doelmatigheid in de opleiding helpen te implementeren.

Kom naar de presentaties van de genomineerden 2018!
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Meer weten

Losgio aiosdag – Trots op de Sociale Geneeskunde! | 26 maart 2018 
Het LOSGIO organiseert voor alle aios sociale geneeskunde een congresdag
met inspirerende sprekers en interactieve workshops. 
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
en ga je aan de slag met doelmatigheid in de praktijk. 
Meer informatie

Online course 'Kennis van zorgkosten' | 7 mei 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! De online
course kost 50 euro. Voor de edities in mei, september en november is er nog
plek! 
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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