
 

Wat is het bewustzijnsproject?  

 

 

 

Met hulp van een korte, ludiek gemaakte 
video, stelt het bewustzijnsproject zichzelf 
voor. In twee minuten! 
  

 Elke dag neem je talloze beslissingen. Vaak samen met de patiënt en collega’s: wat gaan we 
doen? Wat is de diagnostische meerwaarde van een bepaald onderzoek? Wat levert de 
behandeling de patiënt op, en ook: is het de optimale keuze in relatie tot de doelen van de 
patiënt en wat zijn de kosten? Denk jij bij elke stap die je zet bewust na over de keuzes en de 
balans tussen kosten en baten in de meest ruime zin van het woord? vanaf 2018 zal in alle 
opleidingsplannen duidelijk moeten zijn wat er wordt gedaan aan het thema doelmatigheid. Het 
Bewustzijnsproject werkt voor alle geneeskundig specialisten aan best practices die je kunnen 
helpen een bewuste arts te worden. Zodat je optimale kwaliteit kunt leveren aan tevreden 
patiënten. 
 

Over OOR ON 
Binnen het samenwerkingsverband OOR ON geven de deelnemende ziekenhuizen vorm en 
inhoud aan de moderniseringen van de medische, tandheelkundige en Bèta (vervolg) 
opleidingen. De OOR ON ondersteunt op regionaal en lokaal niveau bij de implementatie en 
uitvoering en geeft input aan het landelijke proces. Samen met de Eerstelijnsvervolgopleidingen; 
huisartsen, specialist ouderengeneeskunde en bedrijfs-, verzekeringsartsen wordt gekeken naar 
projecten die op het snijvlak van eerste- en tweedelijnszorg binnen dit project vorm kunnen 
krijgen. 
Via de website van het Bewustzijnsproject vind je onze invulling van het project, aangevuld met 
best practices. 

 

Call voor doelmatigheidsinitiatieven door OOR ON 
De Onderwijs-en opleidingsregio Oost Nederland (OOR ON) participeert in het landelijke 
Bewustzijnsproject. Dit project beoogt ‘doelmatigheid’ als thema zichtbaar te maken binnen de 
opleidingen. Vanaf 2018 zal de RGS bij visitaties vragen hoe doelmatigheid een plaats heeft 
gekregen binnen de opleidingsplannen. Ons is gebleken dat er al veel gebeurt op dit vlak maar 
dat het niet altijd het etiket ‘doematigheid’ mee krijgt. Binnen de OOR ON willen we initiatieven 
stimuleren, zichtbaar maken en elkaar inspireren om dit thema binnen de opleidingen te 
verweven. 

https://www.bewustzijnsproject.nl/oor/oor-oost-nijmegen/
https://www.bewustzijnsproject.nl/over-bewustzijnsproject/


Lees meer over de Call voor doelmatigheidsinitiatieven: 

 in de nieuwsbrief van juni 2017 

 in de brief aan de opleiders van 1 juni 2017 

Download het aanvraagformat 2017-2018! 

In de nieuwsbrief van mei 2017 vindt u nog meer informatie. 

 

http://us3.campaign-archive1.com/?e=&u=fce67ea45d2705ea1f2aa78b9&id=64db3fa1cc
http://iwooweb.umcn.nl/fmw/OOR_ON/Call%20Bewustzijnsproject%202017.pdf
http://iwooweb.umcn.nl/fmw/OOR_ON/Bijlage%201%20aanvraagformat%202017-2018%20bewustzijnsproject.docx
http://us3.campaign-archive1.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=fce67ea45d2705ea1f2aa78b9&id=df74dc5119

