DISCIPLINE‐OVERSTIJGEND ONDERWIJS
VOOR AIOS IN DE OOR LEIDEN
2022

In dit document vind je het aanbod van discipline‐overstijgende cursussen van de OOR
Leiden en achtergrondinformatie per cursus voor het jaar 2022

14‐09‐2021

Inleiding
De opleiding van AIOS vindt voornamelijk plaats op de werkplek. Ter ondersteuning van de
competentieontwikkeling worden door de OOR Leiden op regionaal niveau discipline‐overstijgende
cursussen (DOO) georganiseerd en gefinancierd. In deze cursussen worden de algemene
competenties op een gestructureerde manier in onderwijssessies en workshops door docenten en
acteurs onderwezen. In de trainingen wordt expliciet gebruikgemaakt van het feit dat AIOS uit
verschillende ziekenhuizen en specialismen participeren. De trainingen worden gegeven door
experts uit de verschillende ziekenhuizen in de Leidse OOR.

Cursusaanbod 2022
In dit overzicht vind je het aanbod van discipline‐overstijgende trainingen voor AIOS uit de OOR
Leiden. We bieden in 2022 negen verschillende cursussen aan; de meeste meerdere keren per jaar.
Je opleider heeft vastgesteld welke van deze cursussen voor jou verplicht zijn om te doen. Dit is
(meestal) opgenomen in het lokale opleidingsplan. Zo niet, overleg dan met je opleider welke
cursussen voor jou handig zijn om te volgen.
Per cursus is een advies gegeven om de cursus in een bepaald opleidingsjaar of deel van de opleiding
te volgen. Dit is een advies/richtlijn! Het is aan te bevelen het tijdstip waarop de cursus in de
opleiding wordt gevolgd, aan te passen aan je eigen professionele ontwikkeling.
Naast het aanbod vanuit de OOR Leiden zijn er ook discipline‐overstijgende cursussen te volgen bij
andere aanbieders. Kijk ook eens op https://e‐infuse.com/ voor het aanbod aan online trainingen
rondom ouderenzorg, zorgkosten, waardegedreven zorg en leefstijlinterventies. NB. Deze cursussen
worden niet door de OOR Leiden vergoed.

Geplande data en inschrijven
Je kunt de geplande cursusdata vinden op de website van Boerhaave Nascholing (vanaf oktober
2021 staat de inschrijving open). Het is van belang je tijdig in te schrijven, want bij onvoldoende
inschrijvingen wordt de cursus geannuleerd. Deelname aan de cursussen is voor AIOS uit de OOR
Leiden gratis. Inschrijven kan op: https://www.boerhaavenascholing.nl/werkzaam‐als/aios/
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Communicatie Arts‐Patiënt
Korte samenvatting

Wat levert het op?

Tijdsinvestering
Advies opleidingsjaar
Aantal aios per cursus
Aantal keer per jaar

Een goede communicatie tussen arts en patiënt is van levensbelang. Wil
jij vaardiger worden in communiceren met patiënten in dagelijks
voorkomende situaties en tijdens lastige gesprekken? Volg dan de
training ‘Communicatie arts‐patiënt’ en krijg handvatten aangeboden en
oefen met verschillende technieken.
Een uitbreiding van je repertoire aan communicatieve vaardigheden
waaronder:
‐ herkennen van methodes die de communicatie in het consult
beïnvloeden;
‐ doelgericht kiezen van verschillende professionele houdingen in
het gesprek met de patiënt.
Op basis van de leerwensen in de groep leer je ook over: slecht
nieuwsgesprekken; omgaan met agressieve patiënten; hanteren van
conflicten; verzoek om obductie/orgaandonatie.
1 dag
2e helft van het 1ste opleidingsjaar of 1ste helft van het 2e
opleidingsjaar
12
7x/jaar

Evidence Based Medicine
Korte samenvatting

Tijdsinvestering

In je dagelijks werk kom je medische problemen tegen waarop je niet
direct een antwoord hebt. Je collega kampt met hetzelfde. Waar kun je
een betrouwbaar antwoord vinden? Tijdens deze cursus leer je over de
principes van observationeel onderzoek en leer je een systematiek toe
te passen om een betrouwbaar antwoord te vinden op medische
vragen.
‐ Meer inzicht in de theorie over observationeel onderzoek zoals
cohort‐, case‐control en cross‐sectionele studies, risico en p‐
waardes;
‐ Kennis over wat er mis kan gaan bij onderzoek (bias en confounding)
en hoe je dat kunt voorkomen bij het opzetten van onderzoek.
‐ Een werkwijze om medisch wetenschappelijke artikelen kritisch te
beoordelen
‐ Systematiek om een klinische vraag samen te stellen
‐ Oefening met zoeken naar betrouwbare literatuur
‐ Informatie over hoe evidence‐based richtlijnen tot stand komen
2x 1 dag

Advies opleidingsjaar

Opleidingsjaar 2 en verder

Wat levert het op?

Voorbereiding tussendoor van een aantal hoofdstukken uit een boek
NB AIOS die een promotieonderzoek hebben gedaan hoeven deze cursus niet te
volgen

Aantal aios per cursus
Aantal keer per jaar

30
1x/jaar
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Klinische Onderwijskunde
Korte samenvatting

Wat levert het op?

Tijdsinvestering

Als AIOS vervul je een cruciale rol in het onderwijs aan en de begeleiding
van coassistenten. In deze cursus leer je theorie van kleinschalig
onderwijs en ga je dit ook oefenen.
‐ Een
'update'
van
principes
bij
het
leren
van
volwassenen/professionals
‐ Praktische tips voor het geven van onderwijs aan coassistenten
‐ Oefening in het geven van feedback en het beoordelen van
coassistenten
‐ Een stimulerende uitwisseling van ervaringen en ideeën met
andere arts‐assistenten
1 dag
Voorbereiding: deelnemers bereiden een korte voordracht, vaardigheid of rol
voor.

Advies opleidingsjaar

Opleidingsjaar 2 en verder
NB als AIOS tijdens hun eerste jaar onderwijs geven/coassistenten begeleiden,
dan kan de cursus ook eerder gevolgd worden

Aantal aios per cursus
Aantal keer per jaar

12
9x/jaar

Masterclass: overtuigen en verleiden
Korte samenvatting

Wat levert het op?

Tijdsinvestering

Teams wisselen, belangen kunnen botsen en het is altijd druk! Als AIOS
ben je een duizendpoot. Hoe ga je om met dit soort situaties? Deze
training biedt handvatten voor onderlinge samenwerking, communicatie
en professioneel handelen in het kader van teamwerk.
‐ concrete hulpmiddelen om effectief samen te werken en te
communiceren met collega’s
‐ een stimulerende uitwisseling van ervaringen
‐ oefenen in een rollenspel en een teamspel
2 middagen van 13.30 ‐17.30uur
Voorbereiding: vooraf en tussentijds huiswerk maken en kleine presentaties
voorbereiden (geschatte tijdsinvestering van 4 uur).

Advies opleidingsjaar
Aantal aios per cursus
Aantal keer per jaar

Opleidingsjaar 2 en verder
12
2x/jaar

3

14‐09‐2021

Medisch Leiderschap
Korte samenvatting

Wat levert het op?
Tijdsinvestering
Advies opleidingsjaar
Aantal aios per cursus
Aantal keer per jaar

De medisch specialist moet de verbindende schakel zijn tussen
verschillende partijen in de zorg. Nu is het vaak nog zo dat
zorgprofessionals werken vanuit hun eigen blikveld, waardoor er een
totaaloverzicht op de patiënt ontbreekt. Om die essentiële schakel te
zijn en te worden hebben specialisten allerlei verschillende
leiderschapskwaliteiten nodig op persoonlijk, klinische en bestuurlijk
vlak.
Bewustwording van het belang van medisch leiderschap
Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten
3 dagdelen en tussendoor werken aan een project
Jaar 5/6
50
1x/jaar

Medisch Management
Korte samenvatting

Wat levert het op?

Tijdsinvestering
Advies opleidingsjaar

In je opleiding leer je veel over jouw medische professie en staat het
medisch handelen centraal, maar wat weet jij over de organisatorische
en financiële zaken daaromheen? Wat weet je over het zorgstelsel en de
rol van de politiek, de overheid, de zorgverzekeraars, de inspectie en de
positie van de patiënt?
Van politieke keuzes naar ziekenhuis, spreekkamer en het salaris van de
dokter: in deze cursus leer je over financiering, organisatie en
management van de zorg en de invloed die jij daar op kan uitoefenen.
1 dagdeel
Eerste helft van de opleiding
Het is daarna mogelijk om een verdiepingstraject in de laatste helft van de
opleiding te volgen.

Aantal aios per cursus
Aantal keer per jaar

60
2x/jaar
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Palliatieve Zorg
Korte samenvatting

Wat levert het op?

Tijdsinvestering

Palliatieve zorg is niet meer weg te denken in de totale zorg voor onze
patiënten. Ieder mens gaat immers dood. De toekomstig medisch
specialist dient dan ook de verschillende aspecten van palliatieve zorg
op generalistisch niveau goed te beheersen. Hoofdonderwerpen in de
cursus zijn symptoommanagement, zorgbeleid op de korte en lange
termijn (advanced care planning), samenwerking tussen verschillende
disciplines, complexe communicatie rondom keuzes over behandeling
en levenseinde, crises in de palliatieve fase, en, medisch ethische
overwegingen.
De cursus heeft als doel: vaardiger worden in het verlenen van
kwalitatief goede palliatieve zorg zowel op kennis‐ als
toepassingsniveau.
4 dagdelen
Voor drie bijeenkomsten ontvang je ter voorbereiding een korte e‐learning
module waarin vooral basale kennis is verwerkt

Advies opleidingsjaar
Aantal aios per cursus
Aantal keer per jaar

Eerste helft van de opleiding
20
2x/jaar

Patiëntveiligheid
Korte samenvatting

Wat levert het op?

Tijdsinvestering
Advies opleidingsjaar
Aantal aios per cursus
Aantal keer per jaar

De medische zorg wordt steeds complexer. Voor jou als AIOS is het
daarom belangrijk om garant te kunnen blijven staan voor de veiligheid
van jouw patiënten. Patiëntveiligheid begint bij de veiligheid van de
zorgverlener. Dat is een van de basisprincipes van Human Factor
Management. Door je een spiegel voor te houden geeft deze cursus een
verfrissende blik op jouw idee over samenwerken met collega’s en het
effect daarvan op Patiëntveiligheid.
In deze cursus Patiëntveiligheid leer je over Human Factor Management,
een veiligheidsmanagementsysteem dat knowhow en praktische
handvaten biedt voor veiligheid in de zorg. In de cursus komend de
volgende onderwerpen aan bod: Leiderschap, Situationeel bewustzijn,
Besluitvorming, Samenwerking, Communicatie, Safety II, Just Culture en
Second Victim.
1 dag met voorbereiding
Opleidingsjaar 3 en verder
16
5x/jaar
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Professionele verantwoordelijkheid en omgang met incidenten
Korte samenvatting

Wat levert het op?

Tijdsinvestering
Advies opleidingsjaar
Aantal aios per cursus
Aantal keer per jaar

Hoe goed u uw werk ook doet: ergens in uw carrière krijgt u te maken met
een incident of een klacht. Op zo’n moment komt er van alles op u af. Hoe
moet u hier als beginnend arts op reageren?
In deze cursus leer je onder andere goed te communiceren en juist om te
gaan met juridische aspecten. Door het volgen van het programma krijg je
inzicht in professionele verantwoordelijkheid bij incidenten of klachten.
Andere onderwerpen die besproken worden zijn:
 Kennis over geschillenprocedures
 Communicatie rondom ‘fouten’
 Inzicht in het nut en uitvoeren van een zorgethisch/moreel
beraad
1 dag met voorbereiding
Tweede helft van de opleiding
20
2x/jaar
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Samen Beslissen
Korte samenvatting

Wat levert het op?
Tijdsinvestering

Advies opleidingsjaar
Aantal aios per cursus
Aantal keer per jaar

Samen beslissen is het proces waarin zorgprofessional en patiënt
gezamenlijk bespreken welke zorg het beste bij de patiënt past.
Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en
behoeftes van de patiënt. De medische kennis van de zorgprofessional
en de kennis van de patiënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen
elkaar aan bij 'samen beslissen'.
Je gaat je verdiepen in de principes rond Samen Beslissen en gaat in
kleine groepen trainen om deze theorie toe te passen in gesprekken.
1 dagdeel
Voorbereiding met een e‐learning (tijdsinvestering van ongeveer 40
minuten)
Alle opleidingsjaren, advies om dit na de cursus communicatie arts‐
patiënt te doen
10
2x/jaar

