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Welke grens doorbreek jij? MMV-congres
‘Opleiden over grenzen’
Ruim 1000 deelnemers kwamen vandaag
bijeen voor het MMV-congres van de Federatie
Medisch Specialisten. Alweer de 9e editie met
als thema ‘Opleiden over grenzen’.
Dagvoorzitter Hein Brackel opende het
congres met de oproep ‘wees niet bang voor
de uitdaging en verken welke grenzen jij
persoonlijk of wij gezamenlijk kunnen
doorbreken’.
LEES MEER

Hein Brackel voorzitter Raad Opleiding
Hein Brackel is sinds 1 juli bestuurslid bij de
Federatie met de portefeuille opleiding. De
uitdaging waar de medische
vervolgopleidingen voor staan is volgens
Brackel: 'De medische vervolgopleiding
zodanig vorm en inhoud te geven dat
toekomstige medisch specialisten beter
voorbereid zijn op werken in het snel
veranderende zorgveld'.
LEES MEER

Elissa Stam winnaar A²Award 2019
Elissa Stam, aios psychiatrie heeft vandaag de
A²Award gewonnen tijdens het MMV-congres
2019 in Nieuwegein, met haar essay ‘Aan de
rand’.
LEES MEER
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NZa start onderzoek
beschikbaarheidbijdrage
Dit jaar is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
gestart met een kostenonderzoek naar de
medische vervolgopleidingen in ziekenhuizen.
LEES MEER

‘Durf de organisatie om te gooien’
De huidige complexiteit van zorg vraagt om
over grenzen heen te kijken; in de opleiding,
binnen de organisatie en daarbuiten. In de
nieuwste editie van het magazine De Medisch
Specialist een interview met twee topvrouwen
in de zorg die het roer durfden om te gooien.
LEES MEER

MMV-congres

Platform Europa

9 december 2020

14 april 2020

De datum voor het MMV-congres van
volgend jaar is bekend: 9 december
2020. Mis het niet en zet deze datum
alvast in je agenda. Meer informatie volgt
in het nieuwe jaar.

Het Platform Europa vindt op 14 april
plaats. Dit platform biedt de mogelijkheid
om discipline overstijgende onderwerpen
te bespreken en input aan te leveren
voor UEMS-council meetings (de
Europese Unie van medisch
specialisten).

LEES MEER
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