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Webinar Opleiden 2025:
Opleiden, het kan anders

De curricula zitten vol en er komt geen tijd bij
voor de medische vervolgopleiding. Hoe
speel je evengoed in op thema’s zoals
Europese regelgeving en de work-life-
balance? Discussieer hierover mee op
dinsdag 15 februari. Sprekers zijn onder
meer Ilse van Nes, revalidatiearts en
opleider van het jaar 2021 en Jaap Bonjer,
chirurg en opleider.

Aanmelden

Blog Hein Brackel: ‘Verander
muren in deuren’

‘Waar een jurist of econoom na zijn
specialisatie in uiteenlopende functies
terecht kan, wordt de medisch specialist nog
in beginsel opgeleid om dertig jaar ongeveer
hetzelfde te blijven doen. Zoals Loesje zo
mooi zegt: “Laten we muren veranderen in
deuren” en op die manier tot een andere
manier van opleiden komen.’

Start drie nieuwe experimenten
interprofessioneel opleiden

In het kader van het project Opleiden 2025
zijn drie nieuwe experimenten
interprofessioneel opleiden van start gegaan
die bij uitstek om samenwerking tussen
verschillende professionals vragen. Het gaat
om de zorgthema’s palliatieve zorg,
prehabilitatiezorg en waardegedreven zorg.
Er lopen nu in totaal acht experimenten.
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Kostprijsonderzoek medische vervolgopleidingen vertraagd

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet een uitgebreid kostprijsonderzoek naar de kosten van
opleiden in de ongeveer 90 instellingen in Nederland waar toekomstige specialisten worden
opgeleid. Door de coronamaatregelen is de afronding van het onderzoek verschoven naar het
vierde kwartaal 2022.

Lees verder

Oproep: Ben jij opleider of opleider in spé?

Voor de MVO- nieuwsbrief en de website willen wij graag nieuwe opleiders en opleiders in spé
aan het woord laten over hoe zij tegen hun rol aankijken, wat zij belangrijk vinden en welke
toekomstdromen zij zien voor de medische vervolgopleiding.

Wil je meedoen of iemand voordragen, laat het ons weten

Opleidingsetalage

Als aios kun je via de Opleidingsetalage van de Federatie opleidingen en stages zoeken die
optimaal aansluiten bij wat jij wilt leren. Er zijn circa 1.900 keuzemogelijkheden. Als opleider of
opleidingsgroep is het ook mogelijk een stage of opleiding toe te voegen. Steeds meer
geïnteresseerden weten de weg al te vinden: in 2021 werd de Opleidingsetalage 93.279
bezocht, een stijging van 14 procent vergeleken met 2020.

Ga naar de Opleidingsetalage

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

14 E-learning
Leefstinterventies in de
praktijk

5 Webinar over
interprofessioneel
samenwerken
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Hoe breng je leefstijlinterventies in de
praktijk? Tijdens deze online cursus krijg
je inzicht in preventie, leefstijl en
leefomgeving en leer je hoe je
interventies toepast die een positief effect
kunnen hebben op het ziektebeloop van
patiënten.

Tijdens het webinar op dinsdag 5 april
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?

Mercatorlaan 1200
 3528 BL Utrecht

(088) 505 34 34

info@demedischspecialist.nl

Direct naar

Federatie Medisch Specialisten
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