Kennis van zorgkosten:

Praktijkgerichte
online course

Ben je arts (in opleiding) en ben je benieuwd hoe je invloed
kan uitoefenen op de kosten in de zorg? Vergroot je inzicht in
het zorgstelsel en de kosten in de zorg en deel je ervaringen
met collega’s. Deze online course is tevens geschikt voor
bijvoorbeeld PA, verpleegkundig specialisten.

“De filmpjes waren heel duidelijk en
begrijpelijk. De cursus zorgt ervoor dat
je goed inzicht krijgt in de kosten en
beslissingen die worden genomen.”

Hoe?

• Week 2 “Financiën in het ziekenhuis”:
zorgverleners hebben een grote verantwoordelijkheid in de financiën van het ziekenhuis, echter vaak zonder precies te weten
wat hun invloed is. In deze week krijg je
meer inzicht in de geldstromen in het ziekenhuis en de rol van het DBC-systeem
hierin.

Waarom?

• Week 3 “Correct registreren”:
het belang van het goed registreren van

zorgactiviteiten is evident, in deze week
wordt elke stap voor een goede registratie
in het DBC-systeem toegelicht.

U kunt deelnemen aan de online course Kennis van Zorgkosten. Doe mee aan de online
course en dan ben je in vier weken helemaal
op de hoogte van ons Nederlands zorgstelsel
en de geldstromen: landelijk en in je ziekenhuis.

De kwaliteit van zorg in Nederland is erg
goed. Tegelijkertijd zijn de kosten echter
hoog. Zorgkosten worden steeds meer onderdeel van het artsenvak. Om inzicht te
krijgen in hoe de kosten tot stand komen en
hoe jij als arts er mee te maken krijgt kun je
deze course volgen.

Wat?

Elke week ga je met een ander onderwerp dat
die week centraal staat aan de slag aan de
hand van video’s, casuïstiek, artikelen en discussievragen.
• Week 1 “Het Nederlands zorgstelsel”:
in deze week wordt ingegaan op hoe de financiering binnen de zorg geregeld is en of
we in Nederland te veel geld aan gezondheidszorg kwijt zijn.

• Week 4: “Kosten in de eigen praktijk”:
elke specialist heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om kosten in de zorg. Het
niet of wel uitvoeren van een behandeling
heeft consequenties voor een andere patiënt en zorgverlener. Hoe neem je de kostenafweging mee in de eigen zorgverlening?
‘Kennis van zorgkosten’ sluit in de vierde week
af met een korte eindtoets. De activiteit op
het forum en jouw voortgang wordt bijgehouden. Tijdens de cursus zijn er deskundigen
beschikbaar om de discussies te begeleiden,
vragen te beantwoorden en je verder te helpen als je ergens tegenaan loopt.

Van wie?
“ Goed te combineren naast je
drukke opleiding. Goede mix tussen
literatuur en film.”

De online course Kennis van zorgkosten is
ontwikkeld door een Bewustzijnsproject-werkgroep van aios, specialisten en onderwijskundigen. Zij weten als geen ander hoe het werkt
in de zorg.

Waar?
Investering

De online course duurt 4 weken, waarin je
per week gemiddeld 2 uur tijd aan de course besteedt. Dit is inclusief het lezen van relevante literatuur, meedoen in discussies en
het toepassen van het geleerde in de praktijk.
Hoe snel het gaat, hangt ook af van je eigen
voorkennis.

Meer informatie over de course, kosten en inschrijven is te vinden op www.e-infuse.com.

Certificaat

Nadat u de course succesvol hebt afgerond
kunt u een certificaat van deelname ontvangen. Hiermee kunt u de toegekende accreditatie ontvangen. De course is door ABAN voor
4 punten geaccrediteerd.

Voor wie?

De online course is gericht op artsen in opleiding tot geneeskundig specialist in met name
de klinische setting, maar ook interessant
voor aios huisartsgeneeskunde en opleiding
tot specialist ouderenzorg. Uiteraard kunnen
alle geneeskundig specialisten die geïnteresseerd zijn aan de online course meedoen. De
course is ABAN (cluster 2) geaccrediteerd.
Tevens is de course interessant voor anios,
PA, verpleegkundig specialisten en studenten
geneeskunde.

Tip:
Om de kennis optimaal te borgen in de
praktijk, is het raadzaam om de online course
met de gehele opleidingsgroep te volgen.
Bespreek de thema’s en casussen tijdens
overdrachten en opleidingsbijeenkomsten,
waardoor de stof gaat ‘leven’ en denken over
kosten meer ‘top of mind’ wordt.

“Goede basis van uiteenlopende
zaken omtrent financiering in de zorg.
Met name videocolleges in week 4
waren erg verheldering en goed.”
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