
 

Afzonderlijke workshops  

 

Op ontdekkingsreis door discipline-overstijgend onderwijs 

Merel Spruyt en Suzanne Zuyderduyn 

Wat is discipline-overstijgend onderwijs (DOO) nu eigenlijk, wat valt er wel of niet onder, en hoe 

laten we het DOO in vorm en inhoud aansluiten bij de huidige en toekomstige behoefte? 

Op deze vragen willen we graag met AIOS, opleiders en andere geïnteresseerden een antwoord 

vinden. Dit doen we door op ontdekkingsreis te gaan en te gaan zoeken naar wat een AIOS nodig 

heeft op het gebied van discipline-overstijgende onderwerpen tussen de start en de einde van 

zijn/haar opleiding.  

 
InterProfessioneel Leren (IPL) op de werkvloer: hoe pakken andere zorgprofessionals dit aan? 
Wendy Heemskerk, Femke Kloosterman en Bart Hellebrekers  
Als we steeds meer over grenzen van ons eigen vak en instelling heen gaan samenwerken, wordt het 
samen opleiden ook steeds belangrijker. Op eerdere symposia zoomden we in op IPL tussen dokters, 
bijvoorbeeld in het Haagse (H)AIOS project. In deze workshop laten we aan de hand van concrete 
praktijkvoorbeelden vanuit de verpleging en andere zorgprofessionals zien dat je IPL veel breder 
kunt zien, inzetten en benutten. Doel is deze kennis te delen, te peilen welke initiatieven er eigenlijk 
al zijn in onze OOR en om u te inspireren om op zoek te gaan naar eigen mogelijkheden voor IPL in 
uw praktijk.   
 
 
Profileren op talent & toekomst 
Martin Schalij,  Josephine Wagenaar en Elmer Hoekstra 
De zorg van de toekomst vraagt om dokters die niet alleen medisch-inhoudelijk van wanten weten, 
maar zich daarnaast ook hebben ontwikkeld op een thema dat zowel aansluit bij ontwikkelingen in 
de zorg als bij eigen talenten en ambities. Veel opleidingen kennen al de zogenaamde differentiaties 
of rolspecialisaties. In deze workshop belichten we concrete voorbeelden hiervan, vanuit het 
perspectief van AIOS en opleider. Daarop voortbouwend is er ruimte voor het delen van ervaringen 
en wensen van deelnemers  ten aanzien van profileren en komen we op ideeën voor (nieuwe) 
profileringsmogelijkheden van AIOS in de eigen regio.  
 
 
Techniek en Zorg: ‘n perfect match!? 
Adriaan Norbart, Jason Doppenberg, Marjon Stijntjes 
De eerste lichtingen klinisch technologen (KT) vinden meer en meer de weg naar bijna alle 
afdelingen in het ziekenhuis. KT’ers worden bij uitstek grens-overstijgend opgeleid om diagnostiek 
en therapie in de gezondheidszorg te helpen verbeteren door innovatief gebruik van technologie. Ze 
zijn technisch-medisch specialist met expertise in de geneeskunde, de technische wetenschappen en 
de informatica. Welke mogelijkheden en meerwaarde kan samenwerking met deze nieuwe collega’s 
ons in de OOR Leiden bieden? Wie heeft al ervaring met de samenwerking of concrete plannen 
daarvoor? In deze workshop verkennen we hoe we onze ambitie ‘een innovatieve OOR zijn èn 
blijven’ ook op dit thema waar kunnen gaan maken.   
 



 
 

 

Leren Dokteren in de Maatschappelijke Context 

Irene Slootweg en Iris Meljes 

In deze workshop gaan deelnemers vanuit verschillende medische disciplines aan de slag met 

maatschappelijk verantwoord handelen. Je staat stil bij de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit 

gebied en reflecteert op de wijze waarop deze competentie binnen de gezondheidszorg vorm krijgt. 

We wisselen best-practices uit en ontwikkelen gezamenlijk en intraprofessionele activiteiten op het 

gebied van gezondheidsbevordering. De aandacht voor maatschappelijk handelen draagt bij aan het 

opleiden van de toekomstige dokters én geeft inspiratie om als netwerk rond de patiënt/populatie 

dit competentiegebied te blijven ontwikkelen. 

 

Grenzen stellen bij intimidatie op de werkvloer 

Renske Burgerhout en Ilke Jeeninga 

Voor een toekomstbestendige opleiding is het belangrijk dat het werk- en leerklimaat veilig is. 

Hierbij is het van belang dat mensen zich op de werkvloer niet geïntimideerd voelen. Na een korte 

toelichting op wat intimidatie is en wat het effect daarvan is, gaan we concreet aan de slag. Aan de 

hand van concrete voorbeelden gaan we op zoek naar de grenzen van de werkvloer. Op deze manier 

wordt concreet gemaakt wat intimidatie is bij jou op de werkvloer. Daarnaast krijg je tips hoe je hier 

mee om kunt gaan in je eigen dagelijkse praktijk.  

 


