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MUMC+ Academie  
 

Het Plustraject 
MUMC+ Academie Medische Vervolgopleidingen  

Dr. Cindy Noben, Danny Brans-Brabant, Prof. dr. W. van Mook 

 

Het MUMC+ wil vanuit haar strategie voor de toekomst meer 

verbinding maken tussen beleid, praktijk, onderzoek en 

opleiding. Daartoe worden diverse thema’s en 

maatschappelijk relevante vraagstukken voortdurende 

geagendeerd: 

- doelmatigheid van zorg 

 

- duurzame inzetbaarheid van werknemers  

 

- positieve gezondheid  

De inzet van deze maatschappelijke thema’s in de zorg 

eisen belangrijke vaardigheden en discipline overstijgende 

competenties van de toekomstige professional. 

 

Masters @ the Faculty of Health, Medicine and Life Sciences  

Maastricht University  

Sinds 2019 zetten meerdere UM Master programma’s hun 

deuren open voor geïnteresseerde en geëngageerde AIOS. De 

nieuwe modules zijn gelinkt aan de bovengenoemde thema’s. 

Voorheen (t/m 2018) stond het Plustraject in het teken van 

“Doelmatigheid van Zorg”. Dit thema blijft uiteraard geborgd. 

Wie komt in aanmerking?  

 AIOS met aantoonbare belangstelling in (één van)  

de maatschappelijk relevante thema’s  

 AIOS met een persoonlijk ontwikkelplan algemene  

competenties  

 AIOS waarbij het ‘Plustraject’ aantoonbare meerwaarde heeft  

voor zijn/haar verdere carrière planning 

 AIOS werkzaam binnen het MUMC+ gedurende de looptijd van de module 

 

Plustrajecten MUMC+ 

Healthcare Policy,  

Innovation and 

Management (HPIM) 

Economics of healthcare 

 

Health Systems Governance 

 Dr. Aggie Paulus  

Work, Health and Career 

(WHC) 

Determinants of Health and 

Labour Participation 

  Prof. dr. IJmert Kant 

Health Education and 

Promotion (HEP) 

Intervention Development 

  Dr. Francine Schneider 
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De AIOS aan het woord  

“Ik vond de module bijzonder interessant en 

nuttig.” 

“(…) er was wel duidelijk een gat in het 

kennisniveau van de AIOS. De materie is 

volledig anders dan dat wij zijn gewend. 

Zodoende was voor de AIOS alles nieuw, ook 

de manier van denken,(…)” 

“Goed toepasbaar voor de praktijk, zeker 

doen.” 

“Zeer nuttig, zeker de praktische opdrachten. 

Het helpt om de andere kant van de zorg te 

zien, niet alleen patiëntenzorg maar ook de 

zorg voor een organisatie.” 

 

 

De certificaat uitreiking  

Tijdens de COC-

ledenvergadering, in 

aanwezigheid van alle opleiders 

en plv. opleiders, de master 

coördinatoren FHML, een vertegenwoordiging 

van de Academie, de Arts-Assistenten 

Vereniging en de Raad van Bestuur. 

Ondersteund met een pitch door de AIOS.  

 

Plus-traject Beurzen 
 

De Raad van Bestuur MUMC+ heeft tot heden AIOS de mogelijkheid geboden 

deel te nemen aan één van de FHML master modulen 

in de vorm van ‘Plustraject-Beurzen’ 

Namens alle betrokkenen: 

“Bedankt voor deze kans!” 

 

 

2013 – 2019 
 

De deelnemers 

De teller van gemotiveerde en 

enthousiaste AIOS voor 

deelname aan één van de 

plustrajecten staat op: 56! 

De specialismen  

Anesthesiologie                 5 AIOS   

Cardiologie                       5 AIOS 

CDL                                     1 AIOS 

Dermatologie                    3 AIOS 

Gynaecologie                   3 AIOS 

Heelkunde                         6 AIOS 

ICU                                      1 AIOS  

Interne Geneeskunde      8 AIOS 

Kindergeneeskunde         1 AIOS  

Klinische Genetica           1 AIOS 

KNO                                    3 AIOS  

Longziekten                       2 AIOS  

MDL                                    2 AIOS 

MKA                                    1 AIOS 

Neurochirurgie                  1 AIOS  

Neurologie                         2 AIOS  

Oogheelkunde                 1 AIOS  

Orthopedie                        6 AIOS  

Radiologie                         3 AIOS 

Urologie                              1 AIOS  
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