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Blog Hein Brackel
‘We kennen allemaal de verhalen van de
patiënten die in de knel komen omdat ze niet
gezien worden door de juiste behandelaar, of
omdat er geen hoofdbehandelaar is die zorgt
voor onderlinge afstemming tussen de
verschillende zorgverleners. Voor de patiënt
is interprofessionele samenwerking een
must.'
Lees de blog

11 mei webinar ‘Hoe
interprofessioneel ben jij?’

Medisch specialist ‘buddy’ van
ic-verpleegkundige

Werken en leren over grenzen heen om
samen optimale patiëntenzorg te kunnen
bieden. Dat was de dagelijkse gang van
zaken tijdens de COVID-crisis. Hoe was dat
en hoe houden we die samenwerking vast?
Dit en meer komt aan bod in het webinar
‘Hoe interprofessioneel ben jij’ op dinsdag 11
mei van 17.00-18.00 uur.

Een mooi voorbeeld van bereidheid tot
samenwerken en samen leren vindt plaats in
het Amsterdam UMC. Neuroloog Marieke
Visser werkt door de coronadrukte ook als
assistent verpleegkundige op de ic. 15
medisch specialisten doen dat op vrijwillige
basis, maar wel structureel. EenVandaag
maakte een tv-reportage.

Schrijf je nu in

Bekijk het item
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Kijk webinar over
leefstijlinterventies terug

Start online cursus
Leefstijlinterventies

Ruim 300 medisch specialisten, aios en
andere geïnteresseerden namen op dinsdag
23 maart deel aan het webinar
‘Leefstijlinterventies (niet) mijn pakkie-an!’.
Het was een dynamisch webinar met veel
interactie en tips voor het gesprek over
leefstijlinterventies in de spreekkamer. Dit
webinar was de eerste in een reeks

Hoe breng je leefstijlinterventies in de
praktijk? Daarvoor heeft de Federatie samen
met E-Infuse de online cursus ontwikkeld:
‘Leefstijlinterventies in de praktijk’. In vier
weken krijg je door deze cursus inzicht in
preventie, leefstijl en leefomgeving en leer je
interventies toe te passen die een positief
effect kunnen hebben op het ziektebeloop

webinars van Opleiden 2025.

van patiënten. De cyclus start op 10 mei.

Kijk het webinar terug

Meer informatie

Nomineer de opleider van het jaar 2021
Is jouw opleider dé opleider die jouw passie voor het vak stimuleert en ruimte geeft om jezelf te
ontwikkelen? Nomineer hem of haar dan voor de prijs van ‘Opleider van het jaar 2021’.
Nomineren kan tot 20 mei.
Ga naar het aanmeldformulier

Onderzoek naar interprofessioneel leren tijdens COVID-19
Welke elementen maakten dat de COVID-19 zorg voor aios leerzaam was? Wat is daarvan wel
te vertalen naar de reguliere opleiding en wat niet? Dat proberen de onderzoekers van het
Radboudumc in opdracht van de Federatie in beeld te krijgen via ongeveer twintig kwalitatieve
interviews met aios en supervisoren.
Lees verder

Leestip: Opleiden over grenzen tijdens een pandemie
Interprofessioneel leren en samenwerken heeft een boost gekregen door de COVID-19 crisis.
De Federatie interviewde onder meer Karen Keijsers, plaatsvervangend opleider geriatrie,
Geneviève Ector, aios interne geneeskunde en Paetrick Netten, internist over hun ervaringen.
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Reserveer alvast voor de webinarreeks Opleiden 2025 in de zomer en
het najaar
Dinsdag 29 juni: ‘Waardevol opleiden en continu ontwikkelen’
Dinsdag 21 september: ‘Transmurale digitale consultatie’
Dinsdag 2 november: ‘De medisch-specialistische vervolgopleiding van de toekomst’

Direct naar
Federatie Medisch Specialisten
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
(088) 505 34 34

Kennisinstituut
Richtlijnendatabase

info@demedischspecialist.nl

https://mailchi.mp/demedischspecialist/nieuwsbrief-medische-vervolgopleidingen-7s6drpubrr?e=275f19cdc4

3/3

