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LCPS: Zorgen over werkdruk
door uitval personeel

Ondanks de daling van de positieve
testuitslagen blijven er grote zorgen over de
hoge werkdruk onder zorgpersoneel, meldt
het LCPS. Er is veel uitval van personeel in
de hele zorgketen door ziekte of
quarantaine.

Lees het nieuwsbericht

Heb je de Loopbaanmonitor al
ingevuld?

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. Invullen kan nog
tot en met 18 maart. De monitor wordt elke
twee jaar herhaald.

Ga naar de Loopbaanmonitor

Collega's in de media

Afgelopen week kwamen verschillende
collega’s in de media aan het woord over
onder andere het loslaten van de
maatregelen, depressie en bevallingen,
huidproblemen door het dragen van
mondkapjes en behandelapps door
cardiologen. We maakten een selectie.

Bekijk de selectie
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De Federatie heeft in een brief aan minister Kuipers haar visie op het coalitieakkoord gedeeld. In
de brief staat Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem stil bij de nauwe samenwerking met
minister Kuipers, destijds voorzitter van het LCPS, tijdens de afgelopen twee jaren van de
coronacrisis.

Lees de brief

De Richtlijnendatabase app: heb jij 'm al?

De Richtlijnendatabase app is 12.000 keer gedownload. Met deze app heb je altijd en overal
toegang tot de 450 richtlijnen in de Richtlijnendatabase en kun je richtlijnen volgen die relevant
voor jou zijn.

Lees verder en download de app

Leidraad Testbeleid geactualiseerd

Het Expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie heeft de leidraad Testbeleid en inzet
zorgmedewerkers in het ziekenhuis geactualiseerd. De aanpassing van de leidraad heeft
betrekking op de isolatieduur voor positief geteste medewerkers. Deze wordt verkort naar 5
dagen.

Lees het nieuwsbericht

Module Tromboseprofylaxe COVID-19 patiënten op verpleegafdeling

De leidraad COVID-19 coagulopathie uit 2020 is geactualiseerd en opgenomen in de
Richtlijnendatabase als module van de richtlijnen COVID-19 en Antitrombotisch beleid. De
module geeft aanbevelingen over het profylactisch antitrombotisch beleid bij COVID-19 patiënten
die zijn opgenomen op de verpleegafdeling.

Lees verder

Start nieuwe studies zorgevaluatie en gepast gebruik

In het kader van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) gaan acht nieuwe
studies van start, waarvan er zeven voortkomen uit de kennisagenda’s van de
wetenschappelijke verenigingen. Daarnaast is de implementatieagenda van ZE&GG aangevuld
met 39 aanbevelingen voor gepast gebruik van zorg.

Lees het nieuwsbericht
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Patient Reported Outcome Measures (PROM) meten hoe de patiënt de uitkomst van de
behandeling heeft ervaren. Om tot een landelijke generieke PROM te komen heeft de Federatie
samen met andere zorgpartijen in het landelijk programma Uitkomstgerichte Zorg een kernset
vastgesteld. Hiermee kan het patiëntenperspectief van de geleverde zorg voor alle patiënten
eenduidig gemeten worden.

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.

Lees het artikel en kijk het webinar terug

5
apr

Webinar: Hoe werkt dat
interprofessioneel
samenwerken?

Online bijeenkomst

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?

13
apr

Leergang medisch
management in het
ziekenhuis

Regio Rotterdam

Het vervullen van de rol van medisch
manager of vakgroepvoorzitter vraagt om
managementvaardigheden en inzicht in de
complexe ziekenhuisorganisatie en
bestuurlijke en beleidsprocessen. Volg deze
leergang om je benodigde kennis en
vaardigheden te ontwikkelen.

Mercatorlaan 1200
 3528 BL Utrecht

(088) 505 34 34

Direct naar

Kennisinstituut

Medische vervolgopleidingen

Richtlijnendatabase
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