PRAKTISCHE RICHTLIJNEN INDIENEN PROJECT VOOR MEE TE DINGEN NAAR “DE PLUIM” 2017
STAP één
 Vul de projectfiche in bijlage in (misschien samen met een paar andere collega’s) met duiding
van jullie nieuwe project, een nieuwe samenwerking, een protocol, een educatie initiatief,
een educatie voor een bepaalde doelgroep enz. dat in het voorbije jaar uitgewerkt werd
door jullie als educatoren team en stuur dit naar het onderstaande email adres:
administratie@nvkvv.be voor 30 september 2017
STAP twee
 een vakjury onder toezicht van Dhr. M. Claeys – oud directeur AHS - beslist welk project
genomineerd wordt voor de PLUIM 2017 en die educatoren worden dan midden oktober
verwittigd.
STAP drie
 Poster van het project worden opgestuurd of afgegeven in het ICC te Gent op naam van
Mevr. J. Smeets – Vergote Square 43 – 1030 Brussel of ICC Van Rijsselberghedreef 2 bus 1,
Citadelpark, 9000 Gent . Dit voor 10 november 2016
STAP vier
 PowerPoint presentatie wordt digitaal in de vorm van PDF doorgestuurd naar
administratie@nvkvv.be voor 10 november 2017
Posters worden opgehangen op de diabetesbeurs.
PowerPoint wordt gebruikt bij de uitreiking van “ DE PLUIM 2017” op dinsdag 14 november
op het diabetessymposium en komt achteraf op de website van het NVKVV (mits uw
toelating (www.diabetessymposium.be)
Voorwaarden projectfiche, poster en PowerPoint presentatie:







Projectfiche via fiche op website: u stelt uw, jullie project voor via de projectfiche. Op dat
document noteert u geen coördinaten, wel in begeleid schrijven: de coördinaten van de
educator(en): naam: werkadres – email adres – telefoon en GSM noteren. (reden: onpartijdig
oordelen van juryleden)
Poster en PowerPoint: vermelding van na(a)men van de educator(en) – werksetting en korte
presentatie van het project: doelstelling van het project, uitwerking en/of methode, resultaat
en conclusie of resultaat van het project.
Afmetingen poster: hoogte: 64 cm en breedte: 48 cm.
Lettertype: duidelijk, helder zodat het goed leesbaar is op afstand. Hoofdingen tenminste 16
pt en tekst tenminste 14 pt. Beeld – fotomateriaal mag toegevoegd worden maar zorg voor
een evenwicht tussen beeld en tekst.
Zie op internet: leidraad voor de aanmaak van een poster.

Een jury samengesteld uit gedelegeerde personen van de werkgroep diabetesverpleegkundigen
binnen het NVKVV en onder toezicht van de voorzitter Dhr. M. Claeys – oud directeur AHS zal de
toegezonden projecten het beste initiatief selecteren. Dit team/deze educator mag dan op dinsdag
14 november 2017 in het ICC te Gent op het negentiende diabetessymposium “De Pluim 2017”in
ontvangst nemen. Afspraken worden daarover later gemaakt via uw contactgegevens die u doorgaf.
Dank voor uw deelname, succes gewenst bij de voorbereiding.
Marleen
mede namens de werkgroep diabetesverpleegkundigen NVKVV

