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'Vernieuwing van de zorg
begint bij de opleiding'

Door alle veranderingen in de zorg krijgt de
medisch specialist een andere professionele
rol. Maar hoe geef je vorm aan die identiteit
op de werkvloer? En hoe ga je om met
weerstand? ‘Het begint bij de opleiding’,
vindt hoogleraar innovatie van zorg en
onderwijs en gynaecoloog Fedde Scheele.

Lees het interview

Noteer alvast in je agenda:
MMV-congres 2021

Na een succesvolle eerste online editie van
het MMV-congres in 2020 kiezen we ook dit
jaar voor een digitaal MMV-congres. Op
woensdag 8 december nodigen we je van
harte uit voor het MMV-congres 2021
Opleiden: brug naar de toekomst. Het belooft
weer een gevarieerd programma te worden
met interessante sprekers, een grote
diversiteit aan workshops en symposia en
ruimte voor reflectie, inspiratie en
entertainment. 

Zo gaat project Opleiden 2025
de zomer in

Digitaal en ‘blended’ leren, een e-learning
leefstijlpreventie, pilot samen beslissen,
consultatierondes over essentiële
veranderingen in de opleiding en
experimenten in de kliniek, tussen de eerste
en tweede lijn, met de publieke zorg zoals de
ggd en in de samenwerking met de ggz. Het
zijn slechts een aantal voorbeelden over wat
er achter de schermen afspeelt bij Opleiden
2025. De vier projectleiders vertellen hoe het
ervoor staat.
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'Doe jezelf de mindsetmeter
cadeau'

Voor kwaliteit en veiligheid zijn protocollen
en richtlijnen van belang, maar ook een open
mindset om te willen leren van wat er
misgaat en juist goed gaat. Dat zegt Erik
Heineman, kinderchirurg en een van de
ontwikkelaars van de mindsetmeter: ‘gun
jezelf deze tool, het is een bouwsteen voor
continue professionele educatie.’

Lees het interview

Terugkijken webinar Opleiden
2025

Actualiseer in een uurtje je kennis over
levenslang ontwikkelen en leren én het
hebben van een groeimindset. In dit webinar
zijn interessante gesprekken terug te zien
over de veranderende rol van de arts en de
noodzaak van continu leren en ontwikkelen
met onder andere Hein Brackel, Fedde
Scheele, Goda Choi en Floor Stadhouders.

Bekijk het webinar

Leestip: Promoveren, geen must maar mogelijkheid

Wel of niet promoveren? Deze vraag houdt veel aankomend artsen bezig. Het idee dat
promoveren hét selectiecriterium is voor een opleidingsplek stuit radioloog en opleider Winnifred
van Lankeren tegen de borst. ‘We moeten als opleiders uitdragen dat een doktersgraad niet hét
selectiecriterium is, maar één van de vele’, stelt Van Lankeren in haar pleidooi in het magazine
Medisch Specialist. 

Lees het pleidooi

Aandacht voor opleiding op congres Juiste zorg op de juiste plek

Wat moet er in de opleiding veranderen om medisch specialisten klaar te stomen om beter
samen te werken? Op het online Federatiecongres 1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste
plek op woensdag 8 september lichten klinisch geriater Dieneke van Asselt en psycholoog
Natasja Looman toe hoe je met creatieve interventies zorgprofessionals kan leren
interprofessioneel samen te werken.

Programma en aanmelden

Genomineerden Opleidingsprijs 2021 bekend
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Wie mag zich vanaf 1 oktober opleider van het jaar noemen? Wordt het Rinus Knegtering,

Maartenskliniek of Selma Lavrijsen, opleider kindergeneeskunde in het Catharina Ziekenhuis?
Wie er wint bepalen de aios. 

Lees verder

Webinarreeks Opleiden 2025
Dinsdag 2 november: Transmurale digitale consultatie; juiste zorg op de juiste plek 
Dinsdag 15 februari: De medisch-specialistische vervolgopleiding van de toekomst

Mercatorlaan 1200
 3528 BL Utrecht

(088) 505 34 34

info@demedischspecialist.nl

Direct naar

Federatie Medisch Specialisten

Kennisinstituut

Richtlijnendatabase

psychiatrie bij Lentis GGZ, Ilse van Nes, opleider revalidatiegeneeskunde in de Sint
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