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MMV-congres 2022: De kunst
van het opleiden

Op woensdag 7 december 2022 organiseert
de Federatie Medisch Specialisten het MMV-
congres 2022 weer live in het NBC in
Nieuwegein. Het thema dit jaar is: De kunst
van het opleiden. Welke kennis en ervaring
zou jij willen delen met onze deelnemers?

Lees verder en dien je abstract in

Accreditatie Europees
vastgelegd

Nederland sluit zich aan bij de European
Accreditation Council for Continuing Medical
Education (EACCME). Hierdoor kunnen
Nederlandse artsen voortaan accreditatie
aanvragen voor deelname aan buitenlandse
bij- en nascholing.

Lees het nieuwsbericht

Integrale zorg is leren
signaleren

Om goede integrale zorg te kunnen leveren
aan mensen met lichamelijke en psychische
klachten hebben we ‘T-shaped’ medisch
specialisten nodig. Wat vinden de sprekers
van het zevende Opleiden 2025 webinar van
deze stelling?

Lees verder en kijk het webinar terug

Opleiden 2025: Waar staan we nu?

Sinds de start van het project in oktober 2019 is er al veel bereikt. Het online toetssysteem
Remindo Toets registreerde bijna 10.000 toetsafnames. De Digitale Leeromgeving heeft al ruim
1.800 gebruikers. En meer dan 2.000 opleiders en aios hebben meegedaan aan de Opleiden
2025 webinars.

Lees verder en bekijk de factsheet met de resultaten

Magazine Medisch Specialist: Grensoverschrijdend gedrag

Een interview met Christa Boer, vice-decaan onderwijs Amsterdam UMC, locatie VUmc over de
noodzaak van een steviger beleid tegen grensoverschrijdend gedrag en het onderhouden van
de basishygiëne van professioneel gedrag dat heel normaal zou moeten zijn.

Lees het artikel in ons magazine

Leestip - Les van corona: samenwerken is leuk en nuttig

Onderzoekers van het Radboudumc deden in opdracht van de Federatie onderzoek naar het
positieve effect van de COVID-pandemie op de interprofessionele samenwerking. Welke
ervaringen, adviezen en concrete tips dit heeft opgeleverd?

Lees het artikel van Medisch Contact en bekijk de hand-out

DJS Congres: Professie en passie

Op zaterdag 1 oktober 2022 organiseert De Jonge Specialist weer het enige discipline-
overstijgende congres voor aios, anios en arts-onderzoekers. Volg een workshop over zaken die
je niet leert tijdens de medisch-specialistische vervolgopleiding. En vind antwoord op een vraag
zoals: Hoe blijf je als arts in balans tijdens je loopbaan?

Meer informatie en inschrijven

Voorbeeld versneld opleidingstraject

Het verkort opleidingstraject ouderengeneeskunde van de Samenwerkende Opleidingen tot
specialist Ouderengeneeskunde is een goed voorbeeld van een versneld opleidingstraject
dat flexibel opleiden en loopbaankeuzes ondersteunt.

Lees verder

Wist je dat?

Opleiden 2025 heeft divers materiaal ontwikkeld ter ondersteuning van de continue ontwikkeling
van opleiders en aios. Bekijk de complete verzameling handreikingen, competentiesets, video’s
en artikelen.

Ga naar de pagina met materiaal
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Workshop
Toetsontwikkeling voor
RemindoToets

Online bijeenkomst

Ben je lid van de toetscommissie of
ontwikkelaar van toetsvragen? En maakt
jullie wetenschappelijke vereniging de
overstap naar het toetssysteem
RemindoToets? Meld je dan aan voor deze
online workshop.

1
nov

Webinar: Wat kan de
patiënt ons leren?

Online bijeenkomst

In dit achtste webinar van Opleiden 2025 op
dinsdag 1 november ligt de focus op de
vraag: Hoe kan de patiënt je partner zijn in
het verbeteren van de zorg om te komen tot
waardegedreven zorg? Schrijf je in.
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