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'Durf je niet te schamen’
‘Pas als je durft om je niet te schamen en
oog hebt voor ieders individuele kennis en
talent, begint interprofessioneel werken en
leren’, schrijft Hein Brackel in zijn blog.
‘Interprofessioneel samenwerken is zoveel
meer dan alleen samenwerken.'
Lees de blog

Hoe werkt interprofessioneel
samenwerken?

Nieuwe rubriek: Portret van een
opleider

Op dinsdag 5 april stappen wij met zijn allen

We maken kennis met Anne-Marie

een uurtje in de schoenen van een andere

Scheepers-Hoeks, ziekenhuisapotheker in

zorgprofessional tijdens het Opleiden 2025

het Maastricht UMC+. Waar maakt zij zich

webinar: Hoe werkt dat, interprofessioneel

als opleider het meeste druk om? En wat

samenwerken? Doe je mee? Aanvang 17.00

zou zij als eerste veranderen in de

uur.

opleiding?

Meer informatie en aanmelden

Lees het hele interview
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Aandacht voor een veilig
opleidingsklimaat essentieel

Contourennota beroepsprofiel
medisch specialist

Een veilig opleidingsklimaat is een van de

De medisch-specialistische

belangrijkste randvoorwaarden voor

vervolgopleidingen willen jonge specialisten

opleiden. Maar hoe waarborg je die

voorbereiden op hun taak in de toekomst.

veiligheid? En welke rol kan het COC hierin

Om antwoord te krijgen op de vraag 'waartoe

spelen? Daarover werd gesproken tijdens de

moet de toekomstige medisch specialist

tweede netwerkbijeenkomst tussen de Raad

worden opgeleid?', schreef de werkgroep

Opleiding van de Federatie en de COC-

Opleidingsstructuur van Opleiden 2025 aan

voorzitters uit de Nederlandse

een contourennota beroepsprofiel medisch

opleidingsinstellingen.

specialist.

Lees het hele artikel

Lees verder

Terugkijken webinar: Opleiden, het kan anders
Op dinsdag 15 februari kwamen ruim 600 deelnemers bij elkaar om te praten over de vraag: hoe
kunnen de medisch-specialistische vervolgopleidingen (MSVO) beter aansluiten bij het
toekomstige zorglandschap? Verschillende invalshoeken en concrete oplossingen werden
aangedragen tijdens dit Opleiden 2025 webinar.
Kijk het webinar terug

Factsheets financieringsmogelijkheden transmurale zorg
Om juiste zorg op de juiste plek te realiseren moeten zorgprofessionals met andere
professionals over de lijnen heen kunnen samenwerken. De NZa stimuleert deze transmurale
zorg door meer financieringsmogelijkheden te bieden. In twee factsheets legt de NZa uit hoe die
mogelijkheden eruitzien: de factsheet Onderlinge dienstverlening en de factsheet Transmurale
samenwerking.
Lees het nieuwsbericht en download de factsheets

COVID-regeling wordt verruimd
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Lees verder

Uitnodiging Netwerk Europa 13 april 2022
Welke invloed heb je als Nederlandse specialist in Europa? Deze vraag staat centraal op 13 april
tijdens een online bijeenkomst van Netwerk Europa. Anesthesioloog Christiaan Keijzer gaat in op
de ambities van CPME (The Standing Committee of European Doctors). En Elke Stenvers, aios
orthopedie en bestuurslid van De Jonge Specialist, gaat in op de visie van jonge Nederlandse
dokters op Europa.
Lees meer en schrijf je in

Heb je de Loopbaanmonitor al ingevuld?
Je hebt nog tot en met 18 maart om de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten in te vullen. Een
kwartier van jouw tijd helpt ons om de wensen en knelpunten in de loopbaanontwikkeling van
(toekomstig) medisch specialisten in kaart te brengen, van opleiding tot pensioen. De
Loopbaanmonitor is een initiatief van de Federatie, LAD en De Jonge Specialist (DJS).
Vul de Loopbaanmonitor in

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

30
mrt

Workshop Toetsontwikkeling
RemindoToets

7

Online bijeenkomst

dec

MMV-congres 2022

Ben je lid van de toetscommissie of ontwikkelaar

Zet hem alvast in je agenda. Op

van toetsvragen? En maakt jullie

woensdag 7 december 2022

wetenschappelijke vereniging de overstap naar

organiseert de Federatie de 15e editie

het toetssysteem RemindoToets? Meld je dan aan

van het MMV-congres. Voor iedereen

voor deze online workshop op woensdag 30 maart

die betrokken is bij de medische

2022.

vervolgopleidingen.
3/4

Nieuwsbrief Medische vervolgopleidingen

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

Kennisinstituut
Richtlijnendatabase

info@demedischspecialist.nl
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