
Praktijkgerichte 

online cursus 

Ben je geïnteresseerd in gepast gebruik van 

zorg en vind je het belangrijk te kijken naar 

zorg die we wel of  juist niet moeten leveren? 

Door het volgen van deze cursus leer je 

bewuster een keus te maken tussen 

doen of  laten��¬



Doen of Laten? 

Goede zorg is soms minder zorg

Waarom? Een arts moet dagelijks situaties beoordelen en (samen met 

de patiënt) keuzes maken om de juiste zorg te kunnen leveren. Die keus 

wordt mede bepaald door de vraag of  we iets moeten doen of  juist laten. 

Want soms is de juiste keus laten of  de conservatieve behandeling inzetten.  

Terughoudendheid is in bepaalde gevallen beter voor de patiënt. Een 

laboratorium- test aanvragen of  een MRI uitvoeren kan niet-gepast zijn als 

dit geen consequenties heeft voor de diagnose of  therapie. Het bete-

kent ook dat een gesprek met de patiënt van groot belang is als er 

geen medische noodzaak is voor de wensen van de patiënt, zoals wel 

eens gebeurt wanneer ouders vragen om een ziek kind antibiotica voor 

te schrijven. Vaker laten maakt de zorg veiliger en geeft ruimte aan meer 

waardevolle zorg. 

Wat? In de online cursus Doen of Laten? leer je waarom het belangrijk 

is om soms terughoudend te zijn, waarom dat ook moeilijk kan zijn en 

hoe je hiermee om kunt gaan in de praktijk. Je leert samen met andere 

cursisten om situaties te herkennen waarin het beter is om te laten en om kritisch te kijken naar je eigen handelen. 

Aan het einde van deze cursus ben je je bewust van de keuzes tussen doen en laten die in jouw dagelijkse werk 

spelen en heb je een concreet plan om niet-gepaste zorg terug te dringen. 

Tijdsinvestering De cursus duurt vier weken en de gemiddelde tijdsinvestering is twee tot drie uur per week.

Voor wie? De cursus is bedoeld voor medisch specialisten (in opleiding).

Van wie? De online cursus is tot stand gekomen door een samenwerking 

tussen de stichting E-Infuse en het programma Doen of  Laten?

Kosten De inschrijfkosten zijn € 75,-.

Inschrijven Je kunt je inschrijven op www.e-infuse.com.

Certificaat Nadat je de cursus hebt afgerond, wordt accreditatie toegekend.

“Wat denk ik met Doen of 

Laten? heel duidelijk wordt, 

is dat het met laten lijkt of je 

niet handelt, alsof dat geen 

werkwijze is. Maar dat is wel 

degelijk ook een werkwijze.”

Karin Kaasjager

Hoogleraar Interne 

Geneeskunde UMC Utrecht

INSCHRIJVEN

Geïnteresseerd?

Hier kun je

https://e-infuse.com/event/doen-of-laten/


