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Podcast: Praten over de dood

Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem
gaat in gesprek over de dood met klinisch
geriater Esther Cornegé, internist-oncoloog
Erik Geijteman en huisarts en kaderarts
palliatieve zorg Classien Rebergen. Hoe ga
je als arts het gesprek aan met de patiënt en
familie over de dood? En wanneer is het
juiste moment?

Luister de podcast

Brief en visie acute zorg

De Federatie heeft in een brief aan de
Tweede Kamer aandacht gevraagd voor
passende zorg en haar visie op de acute
zorg gedeeld. 'Passende zorg is
domeinoverstijgend en dus niet te vangen in
knellende wet- en regelgeving', aldus
Federatievoorzitter Peter Paul van
Benthem. 

Lees verder

Collega's in de media

Afgelopen week kwamen verschillende
collega’s in de media aan het woord over
onder andere uitgestelde zorg, apneu-
apparaten en een toename van
eetstoornissen. We maakten een selectie.

Bekijk de selectie

KNMG publiceert nieuwe gedragscode

De KNMG heeft de vernieuwde gedragscode voor artsen gepubliceerd, waarin de 67 regels uit
2013 zijn vervangen door 15 kernregels. De gedragscode sluit aan op de huidige artsenpraktijk,
actuele wetgeving, richtlijnen en inzichten en geeft een concrete invulling aan de Artseneed.

Lees verder

Inschrijven: Webinar richtlijn Langdurige klachten na COVID-19

Op donderdag 2 juni om 20.00 uur organiseren de Federatie en NHG een vakinhoudelijk
webinar over langdurige klachten na COVID-19. De onderwerpen zijn diagnostiek in de eerste
lijn, multidisciplinaire behandeling en multidisciplinair overleg. Met sprekers als longarts Leon
van den Toorn en ergotherapeut Remco Blok.

Lees meer en schrijf je in

Blog: Bevlogen groene dokters

De zorgsector is een enorm vervuilende sector. We zijn verantwoordelijk voor 7 procent van de
CO2-uitstoot in Nederland. De urgentie om als dokters hier wat aan te doen is groot. Dat schrijft
Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem in zijn blog in Medisch Contact.

Lees de blog

Europese accreditatie voor Nederlandse artsen

Door toetreding tot de European Accreditation Council for Continuing Medical Education
(EACCME) is het voor Nederlandse artsen nu mogelijk om accreditatie aan te vragen voor
deelname aan buitenlandse bij- en nascholing. Op korte termijn komt er een koppeling tussen
GAIA en het EACCME-platform, zodat de accreditatiepunten gemakkelijk zijn op te voeren in het
nascholingsdossier.

Lees verder

Brief aan Tweede Kamer over belang preventie

De Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ)
benadrukken samen het belang van preventie in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is
het commissiedebat in de Tweede Kamer over medische preventie op 7 juni.

Lees verder

Nivel: Medewerkers zbc’s tevreden over patiëntveiligheidscultuur

Zelfstandige behandelcentra (zbc’s) zijn zeer positief over de patiëntveiligheidscultuur. Dit blijkt
uit een eerste onderzoek van het Nivel en Amsterdam Public Health onder 18 klinieken, waarvan
13 zelfstandige behandelcentra. Driekwart van de medewerkers die deelnamen aan het
onderzoek waardeert de patiëntveiligheid in hun eigen kliniek zeer goed of uitstekend.

Lees het nieuwsbericht

2
jun

Sessie over generieke PROMs

Online bijeenkomst

Patient Reported Outcome Measures (PROMs)
geven inzicht in de ervaren gezondheid door een
patiënt. Marieke Gerards (Zuyderland ziekenhuis)
en Nienke Hendriks (LUMC) van het Programma
Uitkomstgerichte Zorg, vertellen over het waarom
en hoe van generieke PROMs.

Schrijf je in

14
jun

Hoogste tijd voor
integrale zorg in de
opleiding

Online bijeenkomst

Wat is er nodig in de medische
vervolgopleidingen om integrale zorg
voor mensen met psychische en
somatische aandoeningen te
realiseren? We leggen deze vraag
voor aan onze experts. Discussieer je
mee? 

Schrijf je in

Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

(088) 505 34 34

info@demedischspecialist.nl

Direct naar

Kennisinstituut

Medische vervolgopleidingen

Richtlijnendatabase
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