Ding mee naar “De Pluim 2018”

Wie kan meedingen naar deze prijs?
Zorgverleners die een belangrijke rol spelen in
de diabeteszorg:
diabetesverpleegkundigen, diëtisten, educatoren,
podologen, vroedvrouweneducatoren. Dit kunnen zorgverleners zijn werkzaam in de eerste-, tweedeof derdelijnsdiabeteszorg.
Een educator of een team waarbij educatoren samen met andere zorgverleners
interdisciplinair samenwerken vb huisarts, oogarts, kinesitherapeut, bewegingscoach,
….
Wat?
Een project of initiatief waarin de zorgverlener met blijk van expertise, creativiteit, en
een hart voor therapeutische patiënteneducatie vanuit kwaliteitszorg en
empowerment van de persoon met diabetes veel inzet toont om dit te realiseren.
Voorbeelden van nieuwe projecten :
 nieuw project rond bewegen, tandzorg, oogproblemen, psychische of
seksuele problematiek, ...
 een nieuwe samenwerking,
 een nieuw protocol of een nieuw communicatiedocument,
 een educatie-initiatief of een educatie voor een bepaalde doelgroep : obese
personen met DM, patiënten van een vreemde origine e.a.,
 een nieuwe methode voor het uitwerken van het telefonisch spreekuur,
 een afsprakenblad voor het beantwoorden van mails van patiënten,
 ....
Voorwaarden?





Het project werd uitgewerkt en is reeds gestart of zal in 2018 nog van start
gaan
Het project is innovatief
Het project is toepasbaar naar andere diensten, ziekenhuizen…
Het project komt tot stand en is duurzaam te financieren op basis van eigen
middelen of verkregen externe financiering. Een kostenraming en een
weergave van de ingezette middelen wordt gevraagd.








Het project heeft een of meer duidelijk afgebakende doelgroepen. Het project
is toegankelijk voor deze doelgroep(en).
De doelstellingen en het stappenplan zijn duidelijk gedefinieerd. Is het project
haalbaar? Zijn de doelstelling SMART uitgewerkt?
Er is een duidelijke visie hoe het project wordt/werd geëvalueerd (door
personen met diabetes ,de zorgverleners, de omgeving) en gerapporteerd
(intern en extern).
Het project is wetenschappelijk onderbouwd, m.a.w. het project is evidence
based of men baseert zich op wetenschappelijke literatuur (literatuurlijst
wordt bijgevoegd)
Multidisciplinaire samenwerking in het project is een troef. Er wordt duidelijk
weergegeven wie (welke discipline) betrokken zal zijn in welke fase van het
project en met welke intensiteit (hoeveel VTE?).
Gebruik van audiovisueel materiaal, sociale media, enz.. wordt
aangemoedigd. In het project komt empowerment van de diabetespatiënt en
zijn omgeving duidelijk naar voor.

Ontvang je graag “DE PLUIM” voor een initiatief binnen uw team?
Schrijf jullie project uit via de projectfiche in bijlage en bezorg dit tijdig, volgens de
richtlijnen aan administratie@nvkvv.be
De winnaar(s) ontvangen een PLUIM, een financiële ondersteuning om samen met het
team aan teambuilding te doen en een gratis lidmaatschap van het NVKVV en van de
BVVDV
Zie projectfiche en richtlijnen op de website: www.diabetessymposium.be

