De zorg in de toekomst
Draaiboek Opleidersdag COC 23 maart 2020
Tijd

Onderwerp

Inhoud

15.30-16.00

Inloop

16.00-16.05

Opening

Welkomstwoord door voorzitter COC

Erick Oskam
SEH-arts/voorzitter
COC, ASz

Microfoon

16.05-16.50

Lezing

Toekomst van de zorg: De Medisch Specialist 2025

Stephanie Klein
Nagelvoort-Schuit
Internist acute
geneeskunde,
Erasmus MC; Lid
Commissie Medisch
Specialist 2025

PPT
Microfoon

Marcel Wilschut
Innovator, ASz

PPT
Microfoon

Ruud Kleyweg
Decaan, ASz

Microfoon

https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/medisch-specialist-2025
Een algemeen verhaal over de medisch specialist van 2025 met concrete
toepassingen

Lezing o.a. over:
 Landelijke plannen voor de medische vervolgopleidingen
 Ontwikkeling in de zorg en invloed op opleiden
 Trends in healthcare technology
Lezing

Hulpmiddelen
Presentielijst
Pennen




16.50-17.20

Wie

Innovaties in het ASz
Lezing over:
 Innovatie in het ASz (https://ideasz.nl/)
 Voorbeelden in het ASz (excl. de voorbeelden van Eva en Joyce)

17.20-17.35

Discussie

17.35-18.20

Diner

Aanwezigen kunnen vragen stellen en reageren op de lezingen van Stephanie en
Marcel
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18.20-18.30

Energizer

Volgt

Monique Pol
Management
assistente COC, ASz
Esther de Graaf
Onderwijskundig
adviseur COC, ASz

18.30-18.45

Lezing

Oncologische zorg op afstand

Eva de Jongh
Internisthematoloog, ASz

PPT
Microfoon

Joyce van Dijk
MDL-arts, ASz

PPT
Microfoon

Monique Pol
Ruud Kleyweg
Esther de Graaf

Een extra ruimte
A3 vellen


18.45-19.00

Lezing

Resultaat van het project en de weg ernaartoe

Zorg op afstand: het Patiëntenportaal
Lezing over:
 de resultaten van het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt
en professional (VIPP)
 wat ervoor nodig is om veranderingen te bewerkstelligen en welke hobbels
genomen zijn

19.00-19.50

Discussie
en
brainstorm

Met leden van je eigen opleiding. (NB. Bij de uitnodiging verzoeken om met
minstens 3 leden van de vakgroep te komen, waarvan 1 A(N)IOS)
Doel: discussiëren met collega’s over ambities voor de komende jaren en een
eerste aanzet maken voor concrete plannen om de opleiding toekomstbestendig
te houden.
-

Welke innovaties zijn voor jouw vakgebied relevant?
Wat betekent dit voor de opleiding?
Hoe bereid je jezelf en de a(n)ios hierop voor?
Wie gaat hiermee aan de slag?
Wat ga je precies doen?
Wat en wie heb je hiervoor nodig?
Hoe gaat u concrete invulling hieraan geven?
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-

Wanneer gaat u beginnen en wanneer verwacht u de eerste resultaten of
voortgang te rapporteren?
Zijn er eventuele belemmeringen waarom u hier nog niet mee aan de slag
kunt gaan?
Wat is je eerste concrete stap om de opleiding toekomstbestendig te
houden?

Werkvorm (volgt)
Plenaire terugkoppeling in 2 groepen. Pitch van 1 minuut over de “eerste
concrete stap” met korte reactie van andere opleidingen
19.50-20.00

Afsluiting

Afsluiting door (vice)voorzitter COC

Erick Oskam

Microfoon
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