
DOELMATIGHEIDSPRIJS 2018
Innovatie en creativiteit zijn noodzakelijk voor vooruit-

gang. De frisse blik van aios is daarbij onmisbaar. Hoe 

hebben zij zelf bewustzijn gecreëerd op het gebied van 

doelmatigheid en de kosten van de zorg? Het Bewust-

zijnsproject en OOR Leiden nodigen aios uit om hun 

initiatieven voor doelmatiger zorg te presenteren en 

daarmee kans te maken op de Doelmatigheidsprijs 2018. 

De prijs wordt uitgereikt tijdens het symposium. 

WOENSDAG 18 APRIL 2018

12.30 - 18.00 & 18.00 - 20.45 UUR 

CORPUS CONGRESS CENTRE LEIDEN

2018

SYMPOSIUM

Doelmatig leren denken en handelen is cruciaal 

voor de best mogelijke kwaliteit van zorg tegen 

verantwoorde kosten. Hoe komt het in uw oplei-

ding aan bod? Op het Symposium Doelmatigheid 

van Zorg 2018 gaat u aan de slag voor doelmatig-

heid van zorg in uw opleidingspraktijk.

U krijgt presentaties, opleidingsvoorbeelden en hand-

reikingen. Tijdens de parallelsessies laten aios zien hoe 

soms kleine verbeteringen grootse resultaten kunnen 

hebben. Tijdens de praktische workshops in het avond-

programma kunt u zelf aan de slag. Ook wordt de 

‘Doelmatigheidsprijs 2018’ uitgereikt aan de aios met het 

beste initiatief om de zorg doelmatiger te maken.

VOOR WIE? 
Het symposium is gericht op iedereen die betrokken is 

bij de geneeskundige vervolgopleidingen & doelmatig-

heid van zorg hoog in het vaandel draagt, met vooral 

aandacht voor aios, (plaatsvervangend) opleiders en 

leden van de opleidingsgroep. 

Aanmelden en meer informatie: 

www.bewustzijnsproject.nl/doelmatigheidsprijs



PARALLELSESSIES (MIDDAG)
In parallelsessies presenteren vier aios hun genomineer-

de initiatief op basis van een van onderstaande thema’s.

Kostenbewustzijn

-  Maakt de verschillende structuren en financiële stro-

men in de zorg inzichtelijk

-  Toont mogelijkheden voor benchmarking van de 

(kwaliteit van) zorg

Choosing wisely 

-  Gaat in op gefundeerde keuzes, met een optimale 

balans in kwaliteit en prijs van zorg

-  Over het belang van het bespreken en vergelijken van 

uitkomsten gerelateerd aan de kwaliteit van zorg, pri-

mair voor de patiënt, maar ook voor de medewerkers, 

de organisatie en de maatschappij als geheel

Risicomanagement en ethiek

-  Maakt inzichtelijk dat het veilig behandelen van 

patiënten, het voorkomen van complicaties en het 

beschermen van de patiënt tegen overbodige medi-

catie goed is voor de kwaliteit van zorg en positieve 

effecten heeft op de patiënt- en medewerkertevre-

denheid en de kosten van de zorg. 

-  Laat zien hoe de aios vanuit een breder per-

spectief kan leren denken over ‘end of 

life’-vraagstukken, waarbij kwaliteit, tevre-

denheid en kosten leidend zijn en interpro-

fessioneel leren en werken essentieel is. 

Organisatie: het Bewustzijnsproject en OOR Leiden. 

KOSTEN Deelname is kosteloos. Wel dient u zich vooraf 

aan te melden via www.bewustzijnsproject.nl/ 

symposium2018. Bij afwezigheid zonder afmelding zijn 

wij genoodzaakt om € 100 in rekening te brengen. 

PROGRAMMA: 
12.30 Ontvangst

13.00   Welkom door dagvoorzitter:  

prof.dr. Wilco Peul, boegbeeld OOR leiden

13.10  Bewustzijnsproject in vogelvlucht  

prof.dr. Laurents Stassen, projectdirecteur

13.25  Sprekers uit het veld

13.55  Bewust van doelmatige zorg in drie thema’s: 

Kostenbewustzijn, Choosing wisely, Risico- 

management en ethiek

14.40  pauze

14.55  Parallelsessies op thema door genomineerden 

voor de Doelmatigheidsprijs 2018

16.10  einde parallelsessies

16.25  Spreker Doelmatigheidsonderzoek in de 

opleidingen

17.00  Paneldiscussie: Dilemma’s bij doelmatigheid

17.35  Bekendmaking winnaar Doelmatigheidsprijs 

2018 met korte presentatie door de winnaar

18.00  borrel voor daggasten

Avondprogramma (let op: maximaal 100 deelnemers)

18.00  diner

18.45  Workshops – ronde 1

19.45  Workshops – ronde 2

20.45  Netwerkborrel

WORKSHOPS (AVOND)

•  Basis Doelmatigheid

  Dit is een compacte versie van de incompany work-

shop ‘Basis Doelmatigheid’. U gaat werkmomenten 

concreet vertalen naar opleiden in doelmatigheid.

•  Quickscan: waar staan wij in onze opleiding?

  Na deze workshop heeft u scherp hoe in uw opleiding 

impliciet of expliciet doelmatigheid al aan bod komt 

en wat mogelijkheden zijn om dit op te pakken.

•  Een doelmatigheidsproject: wat is dit en hoe doe je 

dit als aios?

  Projecten ‘doen’ kan wel goed zijn, maar hoe begin 

je eraan en hoe doe je het goed? In deze workshop 

maak je een start met een plan voor een verbeteriniti-

atief in jouw opleiding.

•  STARS NL

  In september 2017 ging STARS NL (naar Canadees 

voorbeeld) van start. Ambitieuze aios en geneeskun-

destudenten zijn aan de slag om doelmatigheid van 

zorg lokaal en landelijk op de agenda te zetten. Hoe 

doen ze dat? 

Aanmelden en meer informatie: 

www.bewustzijnsproject.nl/doelmatigheidsprijs

Vragen en informatie: 

info@bewustzijnsproject.nl


