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Eerste ervaringen met de
Digitale Leeromgeving

Digitaal leren vergroot het leereffect van
fysiek onderwijs. De Federatie ondersteunt
met de Digitale Leeromgeving
wetenschappelijke verenigingen in het
ontwikkelen van digitaal onderwijs. Wat zijn
de ervaringen tot nu toe?

Lees het artikel

Blog 'Solidariteit: Doe het
samen'

'De dagen worden korter, maar de diensten
lijken steeds meer en langer te worden. En
dat geldt zeker voor aios en anios. Afschalen
van zorg heeft ondertussen voor alle aios
gevolgen voor hun opleiding. Voer samen
het gesprek over die gevolgen. We moeten
het meer dan ooit samendoen', schrijft Hein
Brackel, bestuurslid van de Federatie.

Lees de blog

Nieuw webinar Opleiden 2025:
Opleiden, het kan anders

Inspelen op nieuwe thema’s, Europese
regelgeving en de work-life-balance. De wil
is er. De grote vraag is echter: hoe? De
curricula zitten nu al vol en er komt niet meer
tijd bij voor de medische vervolgopleidingen.
Discussieer hierover mee hoe het anders
kan tijdens ons webinar op dinsdag 15
februari 2022.

Schrijf je in
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‘In elke opleiding de ruimte om
te doen waar je hart ligt'

Vier jonge dokters gingen woensdag 8
december op het MMV-congres Opleiden:
brug naar de toekomst in gesprek met
traumachirurg Marijn Houwert over twee
belangrijke aandachtspunten voor de
opleiding: ontwikkelingsgerichte coaching en
verduurzaming van de zorg.

Ga naar het nieuwsbericht

Animatie: netwerkgeneeskunde
in de opleiding

In een animatie over project Opleiden 2025
vertellen wij wat netwerkgeneeskunde
inhoudt en hoe dit in de opleiding kan
worden vormgegeven. Laat je inspireren en
kijk wat we nog meer doen om via de
opleiding een brug te slaan naar de
toekomst.

Ga naar de animatie

Aftermovie: proef de sfeer van het MMV-congres 2021

Woensdag 8 december vond het online congres over de medische vervolgopleidingen - het
MMV-congres - van de Federatie plaats met als thema Opleiden: brug naar de toekomst. Kijk
voor een korte impressie van de dag de aftermovie.

Ga naar de video

Aan de slag met nieuwe thema’s in de opleiding

Hoe speel je in op nieuwe thema’s in de opleiding? Opleiden 2025 ontwikkelde hiervoor twee
hulpmiddelen om je op weg te helpen: de Handreiking Aan de slag met nieuwe thema’s in de
opleiding en het Stappenplan nieuwe thema’s.

Bekijk de producten

‘Word een T-shaped dokter’

Psychiater Maarten van Schijndel betreurt de schotten tussen lichamelijke en psychische zorg.
Waar een wil is, is een weg zegt hij in het magazine Medisch Specialist: ‘Je kunt echt beter
helpen met aandacht voor het andere domein.'

Lees het pleidooi
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Hoe breng je leefstijlinterventies in de praktijk? Daarvoor heeft de Federatie samen met E-Infuse
de online cursus ontwikkeld: Leefstijlinterventies in de praktijk. De eerstvolgende startdatum in
2022 is maandag 14 februari.

Schrijf je in

Wist je dat?

Wist je dat er in 2021 al tien wetenschappelijke verenigingen besloten hebben hun landelijk
cursorisch onderwijs aan te bieden via de Digitale Leeromgeving? De Nederlandse Vereniging
van Revalidatieartsen, de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, de Nederlandse Vereniging
voor Neurologie en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde hebben dat in 2021 al met
succes gedaan.

Wat speelt er nog meer?

Wil je weten wat er nog meer speelt binnen de medisch-specialistische wereld? Bekijk dan het
nieuwsoverzicht van de Federatie.

Ga naar het overzicht

5
april

Hoe werkt dat,
interprofessioneel
samenwerken?

Online bijeenkomst

Op dinsdag 5 april 2022 tijdens het webinar
Hoe werkt dat interprofessioneel
samenwerken? discussiëren onze sprekers met
aios en opleiders over situaties waarin de rollen
een keer zijn omgedraaid en wat we hiervan
kunnen leren. Want, wat gebeurt er als je als
arts ineens in de schoenen van een
verpleegkundige staat?

14
juni

Hoogste tijd voor
integrale zorg in de
opleiding

Online bijeenkomst

Discussieer mee op dinsdag 14 juni 2022
tijdens het webinar Hoogste tijd voor
integrale zorg in de opleiding. Wat is
er nodig in de opleiding om integrale zorg
voor mensen met psychische en
somatische aandoeningen te realiseren?
Een generalist met specialistische blik of
net andersom?
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