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VOORKEUREN EN WENSEN DISSEMINATIETOOLS - ENQUÊTE

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten ondersteunt het project
‘Ontwikkeling disseminatietools voor richtlijnen’, dat is geïnitieerd door de Nederlandse
Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). De enquête verzamelt de voorkeuren
en wensen die de medisch specialist heeft ten aanzien van zogenoemde disseminatietools
voor richtlijnen. Deze tools zijn hulpmiddelen om de verspreiding en het gebruik van
richtlijnen te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan infographics, beslisbomen/flowcharts,
PowerPoint presentaties, een online quiz, samenvatting van de richtlijn of e-learning. Je
kunt jouw ervaringen, wensen en voorkeuren doorgeven via het invullen van een enquête
(invulduur ca. 10 min).

Mede met jullie input wordt een disseminatie-toolbox ontwikkeld die elke medisch
specialist en wetenschappelijke vereniging kan gebruiken en die zoveel mogelijk aansluit
op de behoeftes van de gebruikers.

SOCIALE MEDIA: VOLG AL ONZE
KANALEN!
De reputatiestuurgroep is druk bezig
geweest met een upgrade van alle
sociale media van de NVPC. Belangrijk
voor jullie is onze . Deze is namelijk
bedoelt voor alle leden van de NVPC en
andere professionals. Mocht je de
LinkedIn pagina nog niet volgen, scan dan
de QR-code hiernaast!
 

Naast LinkedIn hebben we ook nog verschillende andere kanalen. Hieronder een lijst van
de andere sociale media. Volgen en delen met bijvoorbeeld collega’s en patiënten wordt
gewaardeerd!

Facebook voor leden en toehoorders van de NVPC
Facebook voor patiënten
Instagram
Twitter
YouTube

https://mailchi.mp/e2b77c3088bf/plastinieuws-nr-8-covid-581846?e=3dda0df54d
https://nl.research.net/r/ZW63M7N
https://www.facebook.com/nvpc.plastischechirurgie/?fref=ts
https://www.facebook.com/Nederlandse-Vereniging-voor-Plastische-Chirurgie-NVPC-580115162012349
https://www.instagram.com/nvpc_plastischchirurgen/
https://twitter.com/nedverplastchir
https://www.youtube.com/channel/UCq8OBf_VxOSGlYkMAF-J6YQ


OPROEP: NEEM DEEL AAN HET MINDSETPROJECT (SKMS)

Ben je ook nieuwsgierig naar hoe u nóg beter kunt worden in jouw vak?
Wij nodigen je van harte uit om mee te doen aan het “Mindset” project. Het betreft een
landelijk project onder chirurgen aangesloten bij de volgende wetenschappelijke
verenigingen: NVvH, NVPC, NOV, NVOG, NVU, NVT en KNO.

Leren is een essentieel aspect in het leveren van goede kwaliteit van zorg. Een centrale
factor hierin is uw individuele 'leermindset'.
Een leermindset is de manier waarop je naar jouw eigen ontwikkelingsmogelijkheden kijkt,
waardoor je in de klinische praktijk effectief leert en jezelf ontwikkelt. Ben je benieuwd naar
jouw leermindset? Neem deel aan het project en vul de mindsetmeter in! Vervolgens krijg
je handvatten aangereikt om jouw leermindset te ontwikkelen.

Klik hier voor meer informatie, of start hier je deelname aan het project.
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