Donderdag 12/05/2022 van 17u tot 19u

Hybride vanuit Auditorium A (ingang 42 - 1K3) - Campus UZ Gent

MSG SYMPOSIUM 2022
Van competenties naar Entrustable Professional
Activities (EPA)

Beste collega stagemeester,
Beste ASO,

Transparantie over de betekenis van een erkenning als ziekenhuisspecialist was een belangrijke beweegreden om tot een
MSG opleiding te komen. Er zijn verschillende manieren om de beslissing te onderbouwen of iemand de nodige kennis,
vaardigheden en ervaring heeft verworven om zelfstandig als ziekenhuisarts te functioneren. Gaat het om aantallen?
Vinken we die af? Of kiezen we voor de gezamenlijke en overwogen beslissing van opleiders dat een ASO vertrouwd kan
worden om zelfstandig een kenmerkende beroepsactiviteit uit te voeren (in het Engels afgekort tot "EPA" of Entrustable
Professional Activity)? Wat is een EPA eigenlijk? En wat zijn de uitdagingen om er mee te werken?
Bij deze vragen willen we stilstaan tijdens het jaarlijks MSG symposium op 12 mei 2022 van 17u tot 19 u.
We hebben enkele ervaren sprekers uit het werkveld uitgenodigd, het volledige programma vindt u hieronder.
We plannen "hybride". U zal de kans hebben om het symposium bij te wonen in auditorium A in het UZ Gent of u kan virtueel
aansluiten. Inschrijven kan via deze link.
We hopen dat het programma u kan boeien, dat u alvast plaats in de agenda vrijhoudt en er samen met ons naar uitkijkt.
Accreditatie voor ethiek en economie is aangevraagd.
Met vriendelijke groet,

Prof. Dr. A. Moerman
Voorzitter OC MSG UGent

.

Prof. Dr. M. Van Winckel
Ondervoorzitter OC MSG Ugent

contact: communicatie.msg@ugent.be

Van competenties naar Entrustable Professional
Activities (EPA)


17u-17u10: Ondersteuning van de ontwikkeling tot arts-specialist: EPA’s als hulpmiddel?
Marieke Robbrecht, ASO kindergeneeskunde en PhD student



17u10-17u40: EPA’s: van tekentafel naar werkvloer.
Petra Peters, MSc, onderwijskundig adviseur Leiden



17u40-18u10: Stapsgewijze bekwaamverklaring met behulp van EPA’s.
Prof. Dr. Reinoud Gemke, kinderarts, co-voorzitter Centrale OC Amsterdam UMC



18u10-18u40: Het digitaal portfolio als leerinstrument bij EPA’s.
dr. Mieke Embo, RN, PhD, coördinator www.sbo-scaffold.com
Karel Verbert, CEO Medbook



18u40-19u: Discussie – vragen
Moderator: Prof.dr. A. Moerman, voorzitter OC MSG

FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN
Campus UZ Gent - Corneel Heymanslaan 10 - 9000 Gent

