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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Medische vervolgopleidingen

september 2022

Interprofessioneel opleiden:
tips uit de praktijk
Interprofessioneel samenwerken is een middel
om tot betere kwaliteit van zorg te komen
waarbij de patiënt de zorg als samenhangend
geheel ervaart. Maar hoe leid je hiervoor op?
Maak van de werksituatie ook een leersituatie is
één van de vijf concrete tips van opleiders die
de afgelopen twee jaar experimenteerden met
verschillende vormen van interprofessioneel
opleiden. 

Bekijk de tips >

Opleiden 2025 webinar: Wat
kan de patiënt ons leren?
Wat kan er in de opleiding al gedaan worden
aan een meer patiëntgerichte insteek van zorg?
En hoe zorg je ervoor dat de patiënt je partner
is bij het verbeteren van de zorg? Discussieer
mee op dinsdag 1 november tijdens dit webinar
voor opleiders en aios. We starten om 17.00
uur.  

Meer informatie en aanmelden >

Blog: ‘Luister en je weet
meer’
'Van de patiënt kunnen we ontzettend veel
leren. Wat zeg ik? Eigenlijk alles’, schrijft Hein
Brackel, kinderarts en bestuurslid van de
Federatie, in zijn nieuwste blog. ‘Het echte vak
van dokter zijn, dát speelt zich af op de
werkvloer - en dat maakt de werkvloer dé
opleidingsvloer.' 

Lees de blog >
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Een veilig opleidingsklimaat:
‘Zelf regie nemen is cruciaal'
‘Betrokkenheid is heel belangrijk. Hoe meer
contact je hebt met je opleider, ook informeel,
hoe prettiger je samenwerkt, ook professioneel.'
Zesdejaars aios mdl Steven Jeuring en opleider
en mdl-arts Joanna Kruimel gaan met elkaar in
gesprek over een veilig opleidingsklimaat en
welke bijdrage een opleider of een aios hieraan
kan leveren. 

Lees verder >

Aanzet opleidingenstructuur
geschetst
Ben je opleider en wil je meedenken over een
toekomstbestendige en werkbare
opleidingenstructuur voor alle 30 medische
vervolgopleidingen? Binnen het project
Opleiden 2025 van de Federatie is een
vernieuwde opleidingenstructuur geschetst. We
horen graag wat je er van vindt en welke
verbeterpunten je ziet. 

Bekijk de schets opleidingenstructuur >

MMV-congres 2022 alsnog online
Het MMV-congres 2022 wordt dit jaar alsnog online georganiseerd. Het NBC congrescentrum in
Nieuwegein waar het MMV-congres zou plaatsvinden, is begin deze maand helaas getroffen door een
grote brand. Het NBC is hierdoor genoodzaakt alle geplande evenementen af te zeggen. Reden dat het
MMV-congres niet live, maar wel weer als online congres wordt georganiseerd. Op dit moment zijn we
druk bezig het programma om te zetten naar een online format. We gaan er vanuit het programma
binnen twee weken met jullie te kunnen delen en de inschrijving te openen.

Meer informatie over dit congres > 

Praten over samen beslissen makkelijker gemaakt
Wil jij een bijeenkomst organiseren voor patiënten over samen beslissen? Maak dan gebruik van een
van de hulpmiddelen ontwikkeld binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg. Per product vind je ook
tips, werkvormen en ondersteunende documenten in de toolkit. 

Bekijk de toolkit >

Experiment EPA's acute zorg van start
Tussen september 2022 en maart 2023 experimenteren drie umc's en zes algemene ziekenhuizen met
het beoordelen van de inzetbaarheid van basisartsen op de spoedeisende hulp (seh) aan de hand van
drie EPA's. Er wordt onderzocht of ervaring van een arts op basis van competenties de norm kan zijn in
plaats van ervaring op basis van jaren. 

Lees het nieuwsbericht > 
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De Federatie en De Jonge Specialist (DJS) hebben het standpunt vooropleiding medisch-
specialistische vervolgopleidingen gepubliceerd. Ze zijn van mening dat de keuze van de plaats van
een vooropleiding in samenspraak met en met duidelijke inbreng van de aios plaats moet vinden. 

Lees verder en bekijk het standpunt > 

AGENDA

12 oktober
Netwerk Europa 
Online bijeenkomst 

Voor iedere specialist die geïnteresseerd is in
Europese samenwerking, organiseert de
Federatie op woensdag 12 oktober van 19.00-
20.30 uur het Netwerk Europa. Gastspreker is
Irina Schend van de stichting Artsenhulp voor
Oekraïne. 

Schrijf je in > 

29 november
Netwerk Innovatie 
Domus Medica, Utrecht 

Op dinsdag 29 november organiseert de
Federatie het Netwerk Innovatie van 18.00-
21.00 uur in de Domus Medica in Utrecht
(inloop vanaf 17.30 uur). Het thema is
Duurzaamheid. Hoe ontwikkel je innovaties die
bijdragen aan duurzaamheid in de zorg? 

Schrijf je in > 

Mercatorlaan 1200 
3528 BL Utrecht 

088 505 34 34 
info@demedischspecialist.nl 

Direct naar

Federatie Medisch Specialisten > 
Medische vervolgopleidingen > 
Opleidingsetalage > 
Richtlijnendatabase >
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