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Meld je nu aan voor het
webinar op dinsdag 29 juni
De zorg verandert voortdurend.
Functioneren en optimale zorg leveren in
deze veranderende werkcontext, vraagt van
iedereen een mindset gericht op continu
doorontwikkelen. Ook wel een groeimindset
genoemd. Maar hoe breng je dat in de
praktijk? Op dinsdag 29 juni van 17.00 tot
18.00 uur gaan sprekers en deelnemers over
deze vraag in gesprek tijdens het derde
webinar van Opleiden 2025.
Meld je nu aan

‘Ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik denk dat ik het wel kan'

Infographic over bereidheid tot
samenwerken

‘Experimenteer, leer, ontdek, durf fouten te
maken en behoud wat werkt. Er komen
namelijk nog veel meer veranderingen aan
die impact gaan hebben op ons
beroepsprofiel,’ vertelt Hein Brackel,
bestuurslid van de Federatie in zijn blog over
het hebben van een groeimindset.

Zijn medisch specialisten bereid om samen
te werken, ofwel hoe zit het met hun
interprofessionele identiteit? Bekijk de
onderzoeksresultaten in de infographic die
een beeld schetsen van de
interprofessionele identiteit van (toekomstig)
medisch specialisten.
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MMV-congres 2021: Kom je ons
helpen?

Laat je inspireren door
praktijkvoorbeelden

Op woensdag 8 december 2021 organiseert
de Federatie het MMV-congres, wederom
online. Dit keer met als thema Opleiden:
brug naar de toekomst. Heb jij een idee voor
een workshop of symposium? Laat het ons
vorig jaar was, bekijk dan de aftermovie van
MMV-congres 2020.

In het hele land wordt gewerkt aan mooie
initiatieven rondom interprofessioneel
opleiden. Van elk project is een korte
omschrijving beschikbaar met leerdoelen,
werkwijze en resultaten. Bekijk het overzicht
en laat je inspireren. Heb je zelf ook een
mooi voorbeeld van interprofessioneel
opleiden? Laat het ons weten.

Lees verder

Ga naar het overzicht

dan nu weten. Nog even terugkijken hoe het

Terugkijken webinar ‘Hoe interprofessioneel ben jij?’
Heb je het webinar op dinsdag 11 mei gemist? Tijdens dit webinar werden mooie gesprekken
gevoerd en ervaringen gedeeld over hoe belangrijk de bereidheid tot samenwerken is bij
interprofessioneel werken. Ook passeerden diverse tips de revue.
Kijk terug

Leestip: ‘Netwerksamenwerking brengt innovatie binnen het bereik
van alle patiënten’
De samenwerking tussen gespecialiseerde epilepsiecentra en algemene ziekenhuizen is goed
voor zowel de ontwikkeling als de verspreiding van expertise. Daarmee komt de juiste kennis
voor de juiste zorg op de juiste plek terecht. Lees het interview hierover met Marian Majoie,
hoogleraar en neuroloog.
Lees het interview

Data najaar webinarreeks Opleiden 2025 gewijzigd
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Dinsdag 15 februari (was 2 november): 'De medisch-specialistische vervolgopleiding van
de toekomst'
Ga naar het agenda-overzicht

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
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