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'Bij opleidingsgeschillen
vraag ik me vaak af: Hoe
heeft het zover kunnen
komen?'
Internist-infectioloog en COC-voorzitter
Suzanne Geerlings en aios cardiologie Madelon
Minneboo gingen op verzoek van de Federatie
met elkaar in gesprek over hoe je een veilig
opleidingsklimaat waarborgt als er sprake is van
een opleidingsgeschil.

Lees deze dialoog >

Gepubliceerd: Gezamenlijke
visie op regionaal opleiden
Begin dit jaar werd een gezamenlijke visie op
regionaal opleiden gepubliceerd. Het doel is
een betere afstemming tussen alle
opleidingspartners in een regio, zodat aios
optimaal gebruik kunnen maken van alle
beschikbare kennis en expertise binnen de
verschillende opleidingsinstellingen in de regio.

Lees het nieuwsbericht >

Kostprijsonderzoek opleiden
NZa vertraagd
Het onderzoek naar de kostprijs van medisch-
specialistische opleidingen, uitgevoerd door de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), heeft
vertraging opgelopen. Eventuele wijzigingen die
uit dit onderzoek voortkomen, zullen daardoor in
ieder geval niet in 2024 worden doorgevoerd in
de beschikbaarheidsbijdrage.

Lees het nieuwsbericht >

Accreditatie begeleide intervisie
Door het opstellen en vaststellen van de regeling Begeleide intervisie voor medisch specialisten blijft
accreditatie voor begeleide intervisie mogelijk. Deze regeling wordt vanaf 1 januari 2023 gefaciliteerd
door de Federatie.

Lees het nieuwsbericht en bekijk de regeling >
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Kijktip: Documentaire OLVG - In opleiding
Twee jaar lang volgde Coen Verbraak in het OLVG artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers.
Dit resulteerde in de documentaireserie OLVG - Ziekenhuis met een hart. Speciaal over de
zorgmedewerkers in opleiding verscheen daarnaast de spin-off OLVG - In opleiding. Een serie van zes
afleveringen van elk tien minuten.

Bekijk OLVG - In opleiding via NPO Start >

E-learning Langdurige klachten na COVID-19
Samen met het NHG heeft de Federatie afgelopen jaar een e-learning voor zorgverleners ontwikkeld
over langdurige klachten na COVID-19. De belangrijkste punten uit de multidisciplinaire richtlijn komen
hierin aan bod. Deze e-learning is nog steeds te volgen.

Lees verder en volg de e-learning >

Opleidingsetalage.nl
Via de Opleidingsetalage van de Federatie kan een aios opleidingen en stages zoeken die optimaal
aansluiten bij wat zij willen leren. Er zijn inmiddels al meer dan 1.500 keuzemogelijkheden beschikbaar.
Een opleider of opleidingsgroep kan de Opleidingsetalage inzetten om een specifieke stage of een
opleiding in de etalage te zetten.

Bekijk wat de Opleidingsetalage jou te bieden heeft >

AGENDA

23 maart
Academie-training: Inleiding Power
dynamics
Akoesticum, Ede

Een training over de werking van
machtsdynamieken. Power dynamics spelen
een grote rol bij samenwerking. Leer tijdens
deze ééndaagse training een
krachtenveldanalyse maken van
samenwerkingen en vergroot je kennis over en
grip op power dynamics en deep democracy.

Schrijf je in >

13 juni
Webinar Opleiden 2025 - Ruimte voor de
nieuwe dokter 
Online bijeenkomst

Save the date: op dinsdag 13 juni 2023
organiseert de Federatie een nieuw Opleiden
2025 webinar. Onze sprekers gaan tijdens dit
webinar dieper in op hoe ruimte te maken in de
opleiding voor bijvoorbeeld interprofessioneel
samenwerken en leren, samen beslissen,
leefstijlinterventies en technologie en e-health.

Zet de datum alvast in je agenda >

Direct naar

Federatie Medisch Specialisten >
Medische vervolgopleidingen >
Academie voor medisch specialisten >
Opleidingsetalage >
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Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
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