in

io

sted

O

os

t-N

en Z

ed

ieke

er

la

nhu

nd

m
he

th-T
wee

re
g

nc
eti
Do

gs

en
hu
is
Zie
k
ina

eid

elm

pl

isiu
s-W
ilh

O

uis

abe

n

dumc

-e

nh
ke
Zie

Elis

ijs

Ca
n

w

Radbou

er

liniek
artensk
Sint Ma

nd

nd
ela
ng
Sli

O

is

Rijnstate

en
Jero

Bos

uis

enh

iek
ch Z

Opleidingsmiddag OOR ON

Individualisering binnen de opleiding en
ontwikkeling van opleidingsprofielen
vrijdag 24 juni 2016
Sint Maartenskliniek, Nijmegen

TOELICHTING
Individualisering van de medische vervolgopleidingen is een feit. Tijdens de eerste
OOR ON middag vorig jaar hebben we een doorkijkje gegeven van de aanstaande
veranderingen. Deze OOR ON middag willen we besteden aan een praktische
uitwerking binnen onze opleidingsregio: Welke instrumenten, hulpmiddelen en
ideeën gaan onze opleidingsclusters helpen om de individualisering verder vorm te
geven?
Doelstelling OOR ON middag
Individualisering in de praktijk: de aanwezigen krijgen inzicht in de stand van zaken
over hetgeen er momenteel gebeurt, best practice binnen en buiten de regio tot je
nemen, praktische tools ontvangen hoe met bepaalde problematiek om te gaan en
je laten inspireren door ideeën of voorbeelden buiten de regio.

DOELGROEPEN
Opleiders, aios, supervisoren, medisch managers, onderwijskundigen.
Kortom: iedereen die betrokken is bij de medische vervolgopleiding.
LOCATIE
Het symposium vindt plaats in de Sint Maartenskliniek, Nijmegen.
ACCREDITATIE
Accreditatie voor 3 punten is aangevraagd bij ABAN voor alle medisch specialisten.
Na afloop van deze opleidingsmiddag ontvangt u een digitaal certificaat.
INSCHRIJVEN / BETALEN
• De kosten voor deelname bedragen € 50,• Inschrijven en betalen via onze website www.paoheyendael.nl/ooron2016
• Op onze activiteiten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing

SCHRIJF HIER IN!

PROGRAMMA
12.30
13.00

13.15
13.55

Inschrijving en broodje
Ontvangst met aandacht voor de belangrijkste aangrijpingspunten voor deze
OOR ON middag: inventarisatie binnen de regio
Jacqueline de Graaf
Cultuur: het centrale thema in Opleiding en Patiëntveiligheid
Jaap Hamming
Verplaatsen naar de workshops

KEUZE WORKSHOPS
(geef bij inschrijving uw voorkeur aan voor ronde 1 en ronde 2)
1.	Effecten bedrijfsvoering: Wat betekent individualisering in de praktijk:
Hoe individualisering vorm te geven in regionale context Voor de gehele
opleidingsgroep.
		
Monique Penturij-Kloks en Jacqueline de Graaf
2.	Je eigen opleidingscluster naast de meetlat: Voor de gehele opleidingsgroep.
Anouk Straus en aios
3.	De AIOS als self-directed learner. Het individualiseren van de opleidingspraktijk
krijgt steeds meer vorm in de medisch specialistische vervolgopleidingen: Hoe
kun je als aios zelf verantwoordelijkheid dragen voor je opleidingstraject?
		 In deze workshop beantwoorden we vragen als “Hoe breng je ervaring in
		 kaart?” en “Hoe haal je meer uit je IOP”? Voor aios.
		
Lieke Lalieu en Vicky Soomers
4.	Binnen de OOR ON commissie zijn een aantal tools ontwikkeld om “kwaliteit
en veiligheid’ te borgen binnen de opleiding tot specialist. Welke tools vind je
dat alle aios moeten beheersen? Welke tools spreken je aan voor een profiel
“kwaliteit en veiligheid”? Heb je ideeën voor andere tools? Voor aios en opleiders.
		
Lonneke Landzaat, Hans van der Hoeven en Petra van Gurp
5. Bouw een profiel Leiderschap & bestuur/management: Voor aios en opleiders.
		 Corry den Rooyen, Anouk Breedijk, Judith van Gaalen en Bart Post
6. EPA’s en bekwaam verklaren: Vertrouwen op aios en Opleiders in de praktijk.
		 Aan de slag met de EPA Polikliniek. Voor aios en opleiders.
		Louis Reichert en aios
14.00
15.00
15.30
16.30
16.35
16.45

Keuze workshop ronde 1
Koffie-en wisselpauze
Keuze workshop ronde 2
Terug naar plenaire ruimte
Plenaire afronding met take home messages: aios samen met Huub Maas
Aios uit OOR ON regio en Huub Maas
Informele afsluiting

SPREKERS/VOORBEREIDINGSCOMMISSIE
Drs. A. Binnendijk
onderwijskundige
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
Drs. A. Breedijk
aios Rijnstate, Arnhem
Drs. A. Exterkate
aios Interne Geneeskunde
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
Drs. J. van Gaalen
aios Neurologie, Radboudumc
Prof. dr. J. de Graaf
internist en opleider, opleidingsdirecteur (medische) vervolgopleidingen
Radboudumc, Nijmegen
Dr. P. J.M. van Gurp
internist, Radboudumc, Nijmegen
Prof. dr. J. Hamming
chirurg, voorzitter CanBetter-projectgroep
Patiëntveiligheid en opleider
LUMC, Leiden
Prof. dr. H. van der Hoeven
afdelingshoofd IC en opleider
Radboudumc, Nijmegen
W. Jackson
hoofd Leerhuis, ETZ, Tilburg
Drs. R. Krol
aios MDL, Rijnstate, Arnhem
Drs. L. Landzaat
aios Kindergeneeskunde
Radboudumc, Nijmegen
Drs. L. Lalieu
onderwijskundige, ETZ, Tilburg

Dr. H. Maas
klinisch geriater en opleider, ETZ, Tilburg
N. Maessen
secretaris OOR ON
Radboudumc, Nijmegen
M. Penturij-Kloks
manager Leerhuis
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
Dr. B. Post
neuroloog en opleider
Radboudumc, Nijmegen
Dr. L. Reichert
internist, Rijnstate, Arnhem
Drs. C. den Rooyen
onderwijskundige, JBZ, ’s-Hertogenbosch
Drs. N. Sadeghi
aios orthopedie
Sint Maartenskliniek, Nijmegen
Drs. M. Smits
aios Interne Geneeskunde
Radboudumc, Nijmegen
Drs. V. Soomers
aios Interne Geneeskunde
Radboudumc, Nijmegen
Drs. A. Straus
onderwijskundige, Rijnstate, Arnhem
Dr. B. Verhoeven
kinderchirurg en opleider
Radboudumc, Nijmegen
Drs. G.C.M. Claessen
projectmanager PAO Heyendael
Radboudumc, Nijmegen

CONTACT
Radboudumc, PAO Heyendael
Bianca Gremmen-van Bergen, projectmedewerker
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
T 024 361 08 62 • E Bianca.Gremmen-vanBergen@radboudumc.nl
I www.paoheyendael.nl

