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Onderwijs en Opleiding
Zorg
Onderzoek
Netwerk noordwest Noord-Holland

Eindrapportage OOR OZON:
Bekwaam en doelbewust
1.	Doelstelling deelproject (koppeling met thema’s)
De OOR Ozon richtte zich op:
Deelproject 1: Kostenbewustzijn en efficiënt organiseren
Deelproject 2: Choosing Wisely
Met alle activiteiten werd het bewustzijn van opleiders en aiossen op het thema Doelmatigheid van zorg vergroot. Het
doel was dat elke opleiding in de visitatie gedragen en aantoonbaar aandacht aan het thema Doelmatige Zorg levert. In
de OOR OZON werken de partnerziekenhuizen samen aan de kwaliteit van de opleidingen in een regionale COC.

2.	Sturing Deelproject
De regionale COC - en via hen en de deelprojectleider aan de lokale COC’s binnen de OOR - heeft het
deelprojectplan geaccordeerd. Aan de COC is steeds een terugkoppeling gegeven over de lokale en landelijke
initiatieven vanuit het Bewustzijnsproject.
De voorzitter van de COC van het VUMC (tevens voorzitter van de Regionale COC, RCOC) heeft de visie gedeeld
dat er Discipline Overstijgend Onderwijs door de RCOC ondersteund of ontwikkeld moet worden over onder andere
leiderschap, doelmatigheid, recht en ethiek.
Het deelproject OOR OZON pakte dit op en heeft de Basistraining over doelmatigheid als discipline overstijgend
onderwijs (DOO) in de OOR geïntroduceerd.
Overzicht van de zeven partner ziekenhuizen van de VU:
•	De Noord-West Ziekenhuisgroep
•	Het WestFriesGasthuis
•	Het Spaarnegasthuis
•	Het Onze lieve Vrouwen Gasthuis
•	Het Waterlandziekenhuis
•	Het Rode Kruis ziekenhuis
•	Het Zaans Medisch Centrum

3.	Activiteiten en resultaten
Deelproject 1: Kostenbewustzijn en efficiënt organiseren
1.	Opzet projectgroep en werkgroep voor de OOR-conferentie: zie hieronder bij Deelproject Samenstelling
Projectteam.
2.	Inventarisatie van lopende initiatieven bij de OOR Partners, deze verspreiden via een OOR-conferentie en de
landelijke website.
3.	Het verspreiden van lopende landelijke initiatieven via Regionale COC en lokale COC’s. Op verzoek van de
voorzitters van de COC legde de deelprojectleider bezoeken af en gaf toelichting op het landelijk programma in
de COC’s van het VUMC, Zaans Medisch Centrum, Westfriesgasthuis, Spaarnegasthuis en Rode Kruis ziekenhuis.
Bij de overige COC’s heeft de voorzitter van de COC zelf de interne communicatie verzorgd.
4.	Uitrol Basistraining doelmatige zorg: Spaarne Gasthuis (2 keer in totaal 35 deelnemers), VU (1 keer 11 deelnemers),
NWZG (1 keer 10 deelnemers), Rode Kruis Ziekenhuis (2 keer in totaal 42 deelnemers), Zaans Medisch Centrum
(1 keer 18 deelnemers).
5.	Mailgroep van aiossen om in alle ziekenhuizen van de OOR OZON informatie te verspreiden en met elkaar te
bespreken.
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Deelproject 2: Choosing Wisely
1.	Organisatie van de conferentie ‘Choosing Wisely’ in mei 2017 waar 110 mensen zich hadden ingeschreven en
uiteindelijk 97 mensen aanwezig waren
2.	Het Rodeo-project met een video over het project en de resultaten in VU en Spaarne Gasthuis en videoscribe
over het te gebruiken stappenplan duurzaam en landelijk toegankelijk gemaakt.
3.	Opleidingsconferentie binnen de NWZG in november 2018 over Doelmatige zorg waarbij alle opleidingsgroepen
een Doelmatigheidsproject starten.

4.	Borging binnen OOR en verbinding met netwerk
Borging vindt plaats doordat er Discipline Overstijgend Onderwijs Doelmatige zorg is opgezet. Alle
partnerziekenhuizen kunnen dit gebruiken. Daarnaast zien de Regionale COC en de lokale COC’s erop toe dat
opleidingsgroepen in de OOR beschikken over voldoende instrumenten om te kunnen voldoen aan de laatste visitatie
eisen, dus ook met betrekking tot het opleiden in doelmatige zorg. Door de coördinator medisch specialistische
opleidingen wordt het thema doelmatige zorg ook verwerkt in de opleidingen. Hij beschikt over alle ontwikkelde
tools.
Meer informatie en projecten zijn te vinden op www.bewustzijnsproject.nl/amsterdam-vumc.
Deelproject samenstelling projectteam
Werkgroep Bekwaam en Doelbewust opleiden: Deze werkgroep bestond uit een afvaardiging van de OOR-partners
die meer dan gemiddelde interesse in het onderwerp hebben getoond. Deze werkgroep hoopte zich te verbreden in
de loop van het project. De werkgroep werd voorgezeten door het inhoudelijk boegbeeld (Prabath Nanayakkara) op
dit onderwerp en werd ondersteund door de deelprojectleider (Carla Coenders).
Gestart was met de volgende leden in de werkgroep:
OLVG: Merel van den Berg (onderwijskundig adviseur OLVG), Marcel Weijmer (plaatsvervangend opleider interne
geneeskunde OLVG), Yves Smets (opleider Interne en voorzitter COC OLVG)
VUMC: Prabath Nanayakkara (internist, opleider SEH VUmc), Anneke Bakker (Hoofd Professionalisering VUmc
School of Medical Sciences), Carla Coenders (deelprojectleider bewustzijnsproject OOR VUmc), Renuka Bindraban
(promovendus Low Value Care VUmc en UMCU) en Marlou van Beneden (lean coach VUmc), Saskia Peerdeman
(voorzitter COC VUmc en opleider neurochirurgie, Werner Koster (Stafadviseur/OOR-coördinator)
NWZG: Michael Klemt-Kropp (opleider MDL NoordWest Ziekenhuisgroep (Alkmaar), Ditmar Schakenraad (opleider
SEH NoordWest Ziekenhuisgroep (Alkmaar)
Voor de praktische uitvoerbaarheid werd een kleinere groep geformeerd bestaande uit 1 of 2 van deze projectleden
aangevuld met de inmiddels verzamelde belangstellende aiossen. De uitbreiding van aiossen is redelijk gelukt. Voor
elke activiteit waren ook lokaal aiossen beschikbaar.
Deze grotere groep is steeds geïnformeerd en gedeeltelijk betrokken bij landelijke en lokale activiteiten. Omdat de Vu
pas recent een coördinator specialistische opleidingen heeft aangesteld, is deze ook pas recent betrokken.
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