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'Werk aan je T-shape!'
'Voor goede zorg hebben we zowel
generalisten nodig met een specialistische
blik als specialisten met een generalistische
blik. Voor goede integrale zorg moeten ze
beiden wel T-shaped geschoold zijn’, schrijft
Hein Brackel in zijn blog.
Lees de blog

Hoogste tijd voor integrale zorg
in de opleiding

Dialoog over een veilig
opleidingsklimaat

Wat is er nodig in de medische

Kinderarts en opleider Bart van Ewijk en

vervolgopleiding om integrale zorg voor

derdejaars aios kindergeneeskunde Bas

mensen met psychische en somatische

Vaarwerk uit het Tergooi MC praten met

aandoeningen te realiseren? Op dinsdag 14

elkaar over een veilig opleidingsklimaat en

juni leggen we deze vraag voor aan onze

een open aanspreekcultuur. ‘Een veilig

experts. Discussieer je mee? We starten om

opleidingsklimaat wil niet zeggen dat er zich

17.00 uur.

geen onveilige situaties kunnen voordoen.'

Meer informatie en aanmelden

Lees het hele interview
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Portret: Opleider Jos Stigt

Opleiden in samen beslissen

We praten met longarts Jos Stigt, opleider in

Voor opleiders en a(n)ios die hun

het Isala ziekenhuis in Zwolle. Wat was zijn

vaardigheden in het proces van samen

motivatie om na twintig jaar praktijkervaring

beslissen verder willen ontwikkelen is er nu

opleider te worden? En wat zijn volgens hem

de Masterclass samen beslissen voor

de drie meest belangrijke skills voor een

opleiders en de Upgrade training samen

opleider?

beslissen voor a(n)ios.

Lees het hele interview

Meer informatie en inschrijven

Interprofessioneel samenwerken: De kracht van ‘power dynamics’
Welke invloed heeft macht in interprofessionele samenwerkingsverbanden? En hoe kun je deze
machtsdynamieken positief inzetten? Daarover gingen vijf experts in gesprek tijdens het
Opleiden 2025 webinar Hoe werkt dat, interprofessioneel samenwerken?
Lees verder of kijk het webinar terug

Verkortingsopdracht voor medische vervolgopleidingen behaald
De wetenschappelijke verenigingen realiseren op dit moment een gemiddelde verkorting van iets
meer dan drie maanden en behalen daarmee succesvol de verkortingsopdracht uit het
Opleidingsakkoord.
Lees het nieuwsbericht

Nomineer nu je opleider voor de Opleidingsprijs 2022
De Jonge Specialist reikt dit jaar voor de 13e keer de prijs voor beste opleider van het jaar uit.
Aios hebben nog tot 30 mei om hun opleider te nomineren.
Lees verder

Implementatiekaart Van spreekkamer naar leefstijlinterventie
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naar leefstijlinterventie van de Federatie en de NVZ biedt handvatten om een netwerk in te
richten waardoor patiënten sneller binnen en buiten het ziekenhuis de juiste leefstijlbegeleiding
krijgen.
Download de implementatiekaart

18
mei

Remindo toetsontwikkeling
Online bijeenkomst

1
nov

Webinar Opleiden
2025
Online bijeenkomst

Ben je lid van de toetscommissie of ontwikkelaar

Hoe kan de patiënt je partner kan zijn

van toetsvragen? En maakt jullie

in het verbeteren van de zorg? Op

wetenschappelijke vereniging de overstap naar het

dinsdag 1 november staat de patiënt

toetssysteem RemindoToets? Meld je dan aan

centraal in het webinar Wat kan de

voor deze online workshop.

patiënt ons leren?

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

Kennisinstituut
Richtlijnendatabase

info@demedischspecialist.nl
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