
Nieuwsbrief Medische vervolgopleidingen - maart 2021

1/3

Bekijk deze nieuwsbrief online

Nieuwsbrief
Medische vervolgopleidingen

maart 2021

Blog Hein Brackel over
leefstijlinterventie

‘Naar leefstijl vragen is straks een natuurlijke
routine, waarbij de medisch specialist de
interventie niet zelf en zeker niet alleen hoeft
te doen’, schrijft Federatiebestuurslid Hein
Brackel in zijn blog.

Lees de blog

Dinsdag 23 maart webinar
‘Leefstijl (niet) mijn pakkie-an’

Ga in gesprek met Liesbeth van Rossum,
internist-endocrinoloog, Karine van 't Land,
arts-onderzoeker/arts M&G en Matthijs van
der Poel, huisarts over leefstijlinterventies.
Welke rol speelt leefstijl in jouw gesprekken
met je patiënten?

Meld je aan

Onderzoek interprofessioneel
leren tijdens COVID-19

In opdracht van Opleiden 2025 van de
Federatie doet het Radboudumc onderzoek
naar interprofessioneel leren tijdens de
coronapandemie. Wat is voor aios leerzaam
geweest en wat is daarvan te vertalen naar
de reguliere opleiding?

Lees verder
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Interviewserie: Daarom doe ik
mee aan Opleiden 2025

Dit keer gynaecoloog Jan van Lith, voorzitter
van het deelproject ‘Structureel
(door)ontwikkelen en samenwerken’. ‘De
digitale leeromgeving is een belangrijke
katalysator voor een hechtere
samenwerking.’ 

Lees verder

Flinke verbeterslag van
verplichte kennistoets

Longarts Monique Reijers, voorzitter van het
concilium: ‘Nu kunnen we gericht vragen
maken die niet alleen aansluiten bij de EPA’s
die in onze opleiding aan bod komen, maar
ook bij de leerdoelen die in ons
opleidingsplan zijn vastgesteld.’

Lees verder

Nieuwe initiatieven interprofessioneel opleiden gepubliceerd

Opleiden 2025 verzamelt initiatieven van interprofessioneel opleiden. Bekijk de nieuwste drie
initiatieven die op de website zijn geplaatst, waaronder van eerste- en tweedelijns aios uit de
opleidingsregio Oost-Nederland die een dagdeel met hun collega-aios ‘meewerken’ in de andere
lijn.

Bekijk de initiatieven

Platform Europa maandag 19 april online

Tijdens de online bijeenkomst van Platform Europa staan we stil bij de scheve arbeidsmigratie
van artsen binnen Europa. Wat is de achtergrond van de problematiek en waarom is dit voor
Nederlandse artsen een relevant issue?

Meer informatie en aanmelden

Nog plaats voor workshop Toetsontwikkeling RemindoToets

Ben je lid van de toetscommissie en/of ontwikkelaar van toetsvragen en maakt jullie
wetenschappelijke vereniging de overstap naar het toetssysteem RemindoToets? Meld je dan
aan voor deze workshop op woensdag 31 maart of dinsdag 20 april.

Aanmelden
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