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Blog: Focus op vernieuwing

Federatiebestuurslid Hein Brackel schrijft in
zijn blog: ‘Ons vak vraagt continu van ons
om voorop te blijven gaan in vernieuwing. De
ontwikkelingen gaan razendsnel en dat
vraagt om flexibele, adaptieve medisch
specialisten, ook in de toekomst’. 

Lees de blog

Terugblik MMV-congres

Met meer dan 1.100 deelnemers, 100
sprekers, 45 workshops en symposia
organiseerde de Federatie Medisch
Specialisten 9 december het grootste MMV-
congres ooit, voor het eerst online.

Lees meer

Ontwikkelingsgerichte coaching

Wat is de toegevoegde waarde van
ontwikkelingsgerichte coaching op de
opleiding? De redactie van de Federatie
Medisch Specialisten vroeg aios en
opleiders naar hun ervaringen.

Lees meer
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Overzicht initiatieven
interprofessioneel opleiden

Opleiden 2025 verzamelt initiatieven van
interprofessioneel opleiden en maakt deze
op een praktische wijze inzichtelijk op
medischevervolgopleidingen.nl.

Bekijk de initiatieven

Resultaten enquête Gezond en Veilig werken van De Jonge Specialist

De Jonge Specialist publiceerde afgelopen week de resultaten van de Nationale a(n)ios enquête
Gezond en veilig werken van dit najaar. Jonge artsen zijn bevlogen en bovengemiddeld trots op
hun vak. Desalniettemin overweegt één op de vier met zijn opleiding te stoppen.

Lees meer

Beroepsgroep ontwikkelt eigen Kwaliteitskader

Wetenschappelijke verenigingen hebben een Kwaliteitskader medisch-specialistische
vervolgopleidingen ontwikkeld ter ondersteuning bij de inrichting van een eigen kwaliteitscyclus
van de opleiding.

Lees meer

Mendel Ottow wint de A²Award

De Jonge Specialist en De Academie voor medisch specialisten reikte voor de vierde maal op rij
de A²Award uit tijdens het MMV-congres. Aios kindergeneeskunde Mendel Ottow won de
A²Award met zijn essay ‘binnen de lijntjes’.

Lees meer

Interviewserie Daarom doe ik
mee aan Opleiden 2025

Dit keer vertellen patholoog Marijke van Dijk 
en aios longgeneeskunde Julia d’Hooghe 
wat hun persoonlijke motivatie is om mee te 
werken aan Opleiden 2025.

Lees de interviews

(088)  505 34 34

info@demedischspecialist.nl
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