
Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Medische vervolgopleidingen

november 2022

Beschikbaar: Werkvormen
interprofessioneel opleiden
‘De werkvloer is onze opleidingsvloer. Voor
goede patiëntenzorg, nu en zeker straks, is het
noodzakelijk dat het een interprofessionele
werkvloer wordt. Dat gaat niet vanzelf,' aldus
Hein Brackel, kinderarts en bestuurslid van de
Federatie. Daarom komt de Federatie met een
werkvormenbundel speciaal voor opleiders en
onderwijskundigen.

Download de werkvormenbundel >

Interview: Wat kunnen we
van elkaar leren?
In een aantal ziekenhuizen staat
interprofessioneel opleiden al jaren hoog op de
agenda. Wat kunnen opleiders, aios en
onderwijskundigen leren van deze voorlopers?
In het kader van het project Opleiden 2025 laten
we drie experts aan het woord over hoe zij zijn
begonnen. 

Lees het interview >

Terugkijken webinar: Wat
kan de patiënt ons leren?
Hoogleraar zorg en samenleving Jan Kremer,
schrijver en voormalig patiënt Judith Weeda en
drie andere pleitbezorgers van het
patiëntperspectief deelden tijdens het webinar
'Wat kan de patiënt ons leren?' hun ervaringen
en praktische tips met de meer dan 400
deelnemers. 

Lees het verslag en kijk terug >

Heb jij je al ingeschreven
voor het MMV-congres?
De inschrijving is geopend voor het MMV-
congres 2022 van de Federatie op 7 december
2022. Heb jij je al ingeschreven? Het thema van
het congres dat ook dit jaar online plaatsvindt is:
De kunst van het opleiden.

Programma en inschrijven >

'Ik heb geleerd om naar
iemands gevoel te vragen'
In de serie Portret van een opleider deze keer
klinisch fysicus en opleider Lars Murrer uit het
radiotherapiecentrum Maastro. Over zijn visie
op opleiden en zijn motivatie om al meer dan
vijftien jaar als opleider aan de slag te zijn.

Lees het interview >

Aanpak arbeidsmarktproblematiek startende specialisten
De Federatie vraagt samen met NFU, NVZ, LAD en DJS in een brief aandacht voor de positie van
startende medisch specialisten. De brief, gericht aan algemene en academische ziekenhuisbesturen en
aan besturen van medisch-specialistische bedrijven, bevat adviezen en oplossingsrichtingen die zijn
opgesteld door de Taskforce Arbeidsmarktproblematiek Medisch Specialisten.

Lees het nieuwsbericht >

Capaciteitsorgaan publiceert Capaciteitsplan 2024-2027
Het Capaciteitsorgaan heeft op 12 oktober het deelrapport voor de medisch en klinisch-technologische
specialismen vastgesteld en gepubliceerd. Het orgaan adviseert een verhoging van de landelijke
opleidingsplaatsen.

Lees het nieuwsbericht >

AGENDA

24 november

Inspiratiesessie opleiding en nascholing
samen beslissen
Online bijeenkomst

Wil je je als medisch specialist, verpleegkundige
of verpleegkundig specialist verder scholen in
samen beslissen? Of ben je als opleider of
manager benieuwd naar het aanbod van
opleiding en nascholing over samen beslissen?
Volg dan deze online inspiratiesessie.

Schrijf je in >

29 november

Netwerk Innovatie
Domus Medica, Utrecht

Laat je inspireren en wissel kennis uit met
vakgenoten over duurzaamheid tijdens het
Netwerk Innovatie. Op het programma staan
vragen zoals: Hoe ontwikkel je innovaties die
bijdragen aan duurzaamheid in de zorg? En hoe
werken we daarbij samen om ook van elkaar te
leren?

Schrijf je in >

Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

088 505 34 34
info@demedischspecialist.nl
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