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Podcast: Bestuurbaarheid van
de zorg

'Zou elk ziekenhuis of elke instelling een
structuur van shared governance moeten
inrichten?', vraagt Federatievoorzitter Peter
Paul van Benthem aan hoogleraar bestuur
van de gezondheidszorg Pauline Meurs,
voorzitter van de raad van bestuur van het
Zuyderland ziekenhuis David Jongen en
longarts en voormalig MSB-voorzitter van
het Amphia Remco Djamin.

Luister de podcast

Blog: De zorgprofessionals en
het Integraal Zorgakkoord

In Den Haag zijn de gesprekken over het
Integraal Zorgakkoord (IZA) gaande. Het IZA
moet de hoofdlijnenakkoorden vervangen.
De Federatie zit aan tafel. In zijn blog schrijft
Peter Paul van Benthem wat onze inzet is
voor u als medisch specialist. Het IZA kan
alleen slagen wanneer het wordt gedragen
door de vakmensen op de werkvloer.

Lees de blog

Magazine: Grensoverschrijdend
gedrag

‘Ga fatsoenlijk om met macht, gezag en
leeftijdsverschillen’, zegt chirurg Bernard
Elsman in ons magazine Medisch Specialist.
Naast Elsman komen ook vice-decaan
onderwijs Amsterdam UMC Christa Boer en
cultureel antropoloog Marijke Naezer aan het
woord. De verhalen laten zien hoe urgent en
taai het onderwerp is.

Lees de artikelen

Nieuw op Thuisarts.nl: Keuzekaarten voor samen beslissen

Op Thuisarts.nl staan nu 49 keuzekaarten (voorheen consultkaarten) die per aandoening een
overzicht geven van alle behandelingen en de belangrijkste vragen van patiënten beantwoorden.
Wat kun je bijvoorbeeld het beste doen bij artrose aan de knie? En welke opties heb je bij een
dreigende stuitbevalling?

Lees meer

Collega’s in de media

Afgelopen week kwamen verschillende collega’s in de media aan het woord over onder andere
kindtolken, zelfmedicatie en oplopende aantallen COVID-patiënten in de ziekenhuizen. We
maakten een selectie.

Bekijk de selectie

Terugkijken webinar 14 juni over integrale zorg in de opleiding

Voor het leveren van goede integrale zorg zijn ‘T-shaped’ medisch specialisten nodig: artsen die
specialist zijn in hun vakgebied en ook generieke basiscompetenties hebben in andere
vakgebieden. Psychiater Maarten van Schijndel: ‘Bij welke specialist je als patiënt terechtkomt
wordt meestal bepaald door de acute presentatie. Door dit beperkte blikveld krijgt de patiënt niet
de beste zorg’.

Lees verder en kijk het webinar terug

Postdoctorale leergang Management voor medisch specialisten

Tijdens deze leergang van De Academie voor medisch specialisten komen in acht modules alle
aspecten rondom managementvraagstukken in een ziekenhuis of zorginstelling aan bod. Denk
aan marktontwikkelingen, strategie en verandermanagement, financiën en ondernemerschap.
De leergang start op 26 september 2022 in de regio Utrecht en er zijn 40 ABAN-punten te
behalen.

Bekijk de leergang en schrijf je in

29
sep

SRI symposium

Tivoli Vredenburg, Utrecht

Het tweede symposium van het
Samenwerkingsverband Richtlijnen
Infectiepreventie (SRI) vindt plaats op
donderdag 29 september 2022 in Tivoli
Vredenburg in Utrecht. Het thema op deze dag
is de implementatie van richtlijnen.

29
sep

Congres Tijd voor
Verbinding

De Doelen, Rotterdam

Tijdens het congres Inspireren en leren
van elkaar komen de hoofdthema's van
het programma Tijd voor Verbinding aan
bod: antistollingszorg, kwetsbare
ouderen, multidisciplinair gesprek en
Safety-II.
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