Workshop A: Omgaan met lastige aios/
geven van feedback
Tijdens deze workshop wordt een toelichting gegeven op de
theoretische achtergrond van het geven van feedback. De rest
van de workshop wordt besteed aan oefenen van het geven van
feedback (met name gericht op de generieke competenties)
met behulp van een trainingsacteur. Hiervoor wordt eigen
casuïstiek van de deelnemers gebruikt.

DOCENTPROFESSIONALISERING
MEDISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN
Donderdag 31 oktober 2019

Workshopleider: Judith Gregoor, onderwijskundige
e
Locatie: Conferentiekamer 3B, 3 verdieping, Zuidvleugel

Workshop B: EPA’s in de opleiding
Wat zijn EPA’s (Entrusted Professional Activities)? En wat heb
je eraan? Hoe verklaren wij onze AIOS bekwaam? In deze
workshop wordt het principe van de EPA’s in de nieuwe
landelijke opleidingsplannen besproken.
Workshopleiders: Elize Berg, longarts en Annechien Verkerk,
onderwijskundige
e
Locatie: Conferentiekamer 3A, 3 verdieping, Zuidvleugel

Workshop C: Just culture – omgaan met fouten

17.30u-20.00u

De Antonius Academie organiseert op donderdag 31 oktober een bij- en
nascholingsavond voor alle (medisch) specialisten die deel uitmaken
van een opleidingsgroep.
Programma
17.30 – 18:00
18:00 – 20:00

Maaltijdbuffet in het Personeelsrestaurant
Workshops: keuze uit A, B, C of D

Waar
Locatie Nieuwegein

De kern van just culture ligt erin dat je mensen niet beoordeelt op
basis van de uitkomst, maar op basis van hun gedrag voorafgaand
aan die uitkomst. In deze workshop gaat het over elkaar
aanspreken en het creëren van een veilige cultuur op de afdeling.

Kosten
€50,- pp, waarbij een totaalfactuur wordt gestuurd naar de vakgroep.
Kosteloos afmelden kan tot 1 week van tevoren, daarna is 100% van de
kosten verschuldigd.

Workshopleiders: Gerwin Rodenburg, kinderarts en
Marije Smits, aios kindergeneeskunde
Locatie: Bespreekruimte Interne Geneeskunde, F1

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het Online Leerplein. Het maximum aantal
deelnemers per workshop is 15, dus wacht niet te lang met aanmelden!

Workshop D: Leren samenwerken tussen

e
1

en

e
2

lijn

Deze workshop gaat in op de samenwerking tussen huisartsen
en medisch specialisten en hoe hier in de opleiding van aios
aandacht aan besteed kan worden.
Workshopleider: Loes Meijer, huisarts
Locatie: Conferentiekamer 1, B1

Accreditatie
Voor de workshops is accreditatie aangevraagd (ABAN – 2 punten).
Vragen
Mocht u nog vragen hebben over deze avond, neem dan contact op met
Annechien Verkerk, adviseur medische opleidingen Antonius Academie
(a.van.de.lagemaat@antoniusziekenhuis.nl, tel. 58743).

