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MMV-congres 8 december
Schrijf je nu in
Hoe ziet de zorg er over een aantal jaar uit?
Behoudt de specialist van de toekomst zijn
rol en positie of verandert die? En welke
competenties heb je dan nodig? Dat is het
thema tijdens het online MMV-congres
Opleiden: brug naar de toekomst van de
Federatie. Met onder andere Pauline Meurs,
socioloog en hoogleraar bestuur van de
gezondheidszorg, trendwatcher Richard van
Hooijdonk en traumachirurg Marijn Houwert.
Programma en inschrijven

‘Veertig jaar hetzelfde ‘kunstje’
doen is voltooid verleden tijd’

Interview: Verlenging van de
opleiding door COVID-19

De wereld binnen en ook buiten het
ziekenhuis verandert. De medisch specialist

De COVID-19 pandemie ontregelde de zorg
en daardoor ook de opleiding. Tot oktober

van de nabije toekomst is niet alleen
medisch expert, maar ook coach, netwerker,
data-duider, vernieuwer en onderwijzer,
schrijft Hein Brackel, kinderarts en
bestuurslid van de Federatie in zijn blog.
‘Hoe gaan we die medisch specialist van de

2021 werd een totale extra aanvraag van
1.900 maanden verlenging voor 489 aios
gedaan. Reden tot grote zorg of is er sprake
van een tijdelijk effect? In dit interview
vragen we opleiders hoe ze tegen deze
ontwikkeling aankijken.
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Lees de blog

Experimenten van start
interprofessioneel opleiden

Terugkijken webinar over
digitale consultatie

Er zijn de afgelopen maanden vijf
experimenten interprofessioneel opleiden
gestart waarin bestaande zorginitiatieven uit
de praktijk worden uitvergroot. Om zo te
ontdekken wat wel en niet werkt als we over

Het was een inspirerend vierde webinar uit
de webinarreeks Opleiden 2025 met
boeiende gesprekken over hoe het leren in
netwerken vormgegeven kan worden.
Sprekers waren onder meer klinisch geriater

grenzen heen willen organiseren. Wat zijn
bevorderende en belemmerende factoren
voor interprofessioneel opleiden?

Dieneke van Asselt, internist Karin
Kaasjager en aios interne geneeskunde
Amely Daza Zabaleta.

Lees meer

Kijk het webinar terug

DJS-peiling veilig opleidingsklimaat
Uit een peiling van De Jonge Specialist (DJS) onder 400 aios blijkt dat 30% het moeilijk vindt om
problemen met hun opleider te bespreken. Ook weten zij vaak niet waar ze terecht kunnen met
hun klacht of probleem. Kinderarts en bestuurslid van de Federatie Hein Brackel: ‘Elke aios die
terughoudend is om een probleem te melden, is er een teveel.'
Lees het nieuwsbericht

Leestip: artikel Beter en leuker leren
Met de beschikbaarheid van snel internet en de optie om eenvoudig video’s te maken en te
delen, zijn de mogelijkheden voor digitaal onderwijs enorm toegenomen. De Nederlandse
Vereniging voor Radiologie (NVvR) is één van de eerste wetenschappelijke verenigingen die
heeft meegedaan aan de pilot voor de ontwikkeling van de Digitale Leeromgeving (DLO).
Lees hun de ervaringen met deze pilot

Onderzoek samen beslissen binnen de opleiding
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opleidingsplannen staat het thema expliciet benoemd. In 38% van de gevallen komt samen
beslissen niet of onduidelijk terug. Dat blijkt uit een onderzoek van Nivel en Regioplan dat in het
kader van het Programma Uitkomstgerichte Zorg is uitgevoerd.
Lees meer over dit onderzoek

Doe mee aan pilot en masterclass samen beslissen
Het Erasmus MC organiseert in samenwerking met Opleiden 2025 van de Federatie Medisch
Specialisten een pilot samen beslissen in de opleiding voor aios en een masterclass voor leden
van de opleidingsgroepen.
Lees meer over de pilot

Voortgang Kostprijsonderzoek medische vervolgopleidingen
Het kostprijsonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de kosten van opleiden
van 34 medische vervolgopleidingen bereikt de volgende fase. De komende maanden wordt
data verzameld en gevalideerd. De eerste tussentijdse resultaten worden in het voorjaar van
2022 verwacht.
Lees verder

Webinarreeks Opleiden 2025
Dinsdag 15 februari: De medisch-specialistische vervolgopleiding van de toekomst

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

