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adviezen over hoe patiënten te werven voor de cursus

Geachte aios-cursist van de cursus oogheelkunde van de STOOHN
Om de cursus te kunnen volgen moet je patiënten werven, zonder patiënten geen
cursus. Dit vormt een van de hoekstenen van deze praktische oogheelkundige
cursus.
Wij geven je hierbij enkele tips om dat te vergemakkelijken.
Als bijlage tref je een brief aan over de opzet van de cursus voor jou, een brief
wanneer patiënten worden opgehaald vanuit de praktijk, een uitleg voor de patiënt
en een aankondiging die je in de wachtkamer kunt ophangen.
Vraag ook je opleider om mensen te werven.
Het is niet de bedoeling dat je mensen werft met bekende ernstige afwijkingen die al
jaren de oogarts bezoeken. Zij zijn immers niet de patiënten die de huisarts geregeld
ziet en ze hebben evenmin afwijkingen in een beginstadium, welk de huisarts dient te
onderkennen.
Degenen die wij op de cursus graag zien zijn patiënten:
- met lichte tot matige afwijkingen aan lens (cataract), glasvocht en retina.
- of die 60 en ouder zijn en al meer dan 2 jaar geen oogonderzoek hebben
ondergaan.
- of patiënten met een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel
- of patiënten die graag een oogonderzoek ondergaan
Verder graag een enkele patiënt met:
- tranende ogen
- blefaritis
- zie je net de dag voor of op de dag van de cursus een patiënt met een rood
oog dan zijn deze patiënten natuurlijk welkom. We leren van deze patiënten
natuurlijk veel, je medecursisten zullen je dankbaar zijn.
Het hoeven niet noodzakelijk patiënten uit je eigen praktijk te zijn, ook patiënten uit
andere praktijken, familieleden en kennissen kun je als patiënt meenemen.

Hoe kun je het makkelijkst patiënten werven:
De tijd tot de cursus is naar onze ervaring ruim voldoende om genoeg patiënten te
werven.
We hebben gerekend op …… patiënten.
Vanaf heden schrijf je op een lijst patiënten die je geschikt acht om als proef patiënt
deel te nemen aan de cursus, die de info brief hebben gelezen en die na jou uitleg en
verzoek bereid zijn mee te gaan.
Geef patiënten de info brief mee evenals de brief waarop de datum en het tijdstip
staat wanneer ze in de praktijk/ wachtkamer worden opgehaald.
Eventueel kun je telefonisch patiënten benaderen waarvan je weet dat ze interessant
zijn voor de cursus.
1 week voor de cursus en 1 dag voor de cursus laat je de assistente de mensen
bellen om hun te herinneren aan de dag en het tijdstip dat ze in de praktijk verwacht
worden.
Op deze manier moet het lukken,
Namens het bestuur van de STOOHN bedankt voor je inzet en medewerking,
Wilma Brassé

