Waarde gedreven zorg
en verandermanagement:

Praktijkgerichte
online course

Wilt u de stap maken naar Waardegedreven zorg verlenen?
Deze online course biedt u de optimale basis aan kennis én
technieken voor het toepassen van deze kennis in eigen praktijk.
De online course is ontwikkeld voor artsen in opleiding tot
geneeskundig specialist, maar is zeker ook geschikt voor alle
geneeskundig specialisten, verpleegkundigen en PA’s die
geïnteresseerd zijn in deze onderwerpen.

“Goede afwisseling tussen video’s, artikelen
en zelf een opdracht maken. Cursus duurde
precies lang genoeg, hierdoor heb je tijd om
tussen de weken door alles even te laten
zinken en te overdenken, maar gaat het niet
te lang duren.”

Hoe?

Wat zijn de basisprincipes van waardegedreven zorg en hoe kun je ervoor zorgen dat de
patiënt maximaal profiteert van deze werkwijze? Dat leer je in de online course Waardegedreven zorg en verandermanagement. Doe
mee aan de online course en dan ben je in
vier weken helemaal op de hoogte.

Waarom?

Nationaal en internationaal wordt waardegedreven zorg (ook wel: value based health
care) in steeds meer instellingen geadopteerd
als leidende werkwijze voor het verbeteren
van de kwaliteit van zorg. Elke zorgprofessional wil de beste zorg leveren. Maar is de
beste zorg de uitgebreidste medische behandeling? Het voldoen aan alle wensen van een
patiënt? Of juist de goedkoopste zorg zodat
het betaalbaar is voor de maatschappij?
Het werken volgens de principes van Waardegedreven zorg biedt een antwoord. Deze
online course biedt inzicht in wat Waardegedreven zorg inhoudt. Basisprincipes zoals de
patiënt centraal stellen, het belang van meten van uitkomsten, het werken in een keten
en de rol van technologische vernieuwingen
worden uitgelegd middels expert talks, artikelen, quizvragen en forumdiscussies.

Daarnaast is er in deze cursus een prominente plek voor verandermanagement. Het
aanpassen van de eigen zorg naar Waardegedreven principes vraagt soms grote veranderingen. Het inzetten van verandermanagement kan dan medebepalend zijn of uw
beoogde verandering gaat slagen.

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. Centrale onderwerpen per
week zijn:
• Week 1 
Inleiding op Value Based Health
Care
• Week 2 Meten van uitkomsten van zorg en
stakeholders
• Week 3 Ketenzorg en consolideren van veranderingen
• Week 4 Nieuwe technieken in de zorg
De course 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.

Waar?

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

“Goed overzicht. Prikkelt de AIOS om
anders over zorg na te denken.
Er worden genoeg voorbeelden
gegeven.”

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.

Investering

De online course duurt 4 weken, waarin je
per week gemiddeld 1,5 - 2 uur tijd aan de
course besteed. Dit is inclusief het lezen van
relevante literatuur, meedoen in discussies en
het toepassen van het geleerde in de praktijk.
Wanneer je gelijktijdig een project oppakt zal
je meer tijd nodig hebben.

Van wie?

De online course Kennis van zorgkosten is
ontwikkeld door het Bewustzijnsproject, in
een werkgroep van aios, (medisch) specialisten en onderwijskundigen. Santeon en Value
in Care hebben beiden bijgedragen aan het
inhoudelijk tot stand komen van de course.

Tip:
Om de kennis optimaal te borgen in de
praktijk, is het raadzaam om de online course
met meerdere aios en leden van de opleidingsgroep te doen. Bespreek de thema’s en
casussen tijdens overdrachten en opleidingsbijeenkomsten, waardoor de stof gaat ‘leven’.
Aangeraden wordt om tevens een (verbeter-)
project te starten om de toepassing van het
geleerde te vergroten. Informatie over doen
van projecten is te vinden op
www.bewustzijnsproject.nl

“Inspirerende sprekers. Uitdagende
literatuur met ruimte voor verdieping.
Direct toepasbaar in de praktijk,
zeker met het schrijven van een
eigen verbeterproject.”
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