Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen

Brussel, mei 2018
Geachte Directeur,
Geachte opleidingscoördinatoren Bachelor verpleeg-en vroedkunde, Podologie en
Voedings- Dieetkunde, vroedkunde
Geacht lectorenteam,
In het kader van het 21ste diabetessymposium op 12 & 13 november 2018 in het
ICC te Gent, willen wij een oproep doen naar alle opleidingscoördinatoren en hun
lectorenteam bachelor in de verpleegkunde – bachelor in de vroedkunde – bachelor
voedings – en dieetkunde en bachelor podologie.
Beste Directeur, omdat wij de nodige contactgegevens missen, vragen we u om deze
oproep verder te verspreiden binnen uw lectorenteam en bekend te maken aan uw
laatstejaars studenten. We willen u daar bij voorbaat voor danken en kijken uit naar de
inzendingen vanuit uw hogeschool, uw opleiding.
We willen de traditie om jaarlijks een prijs toe te kennen aan twee bachelorproeven met
als onderwerp Diabetes Mellitus verder zetten en richten een oproep naar alle
Hogescholen in Vlaanderen.
De studenten verpleegkunde, vroedkunde, podologie, voedings - dieetkunde hebben nu
hun bachelorproef gefinaliseerd maar in de toekomst willen we de tweedejaars studenten
op die manier ook aanmoedigen om het thema Diabetes Mellitus als onderwerp voor hun
bachelorproef te kiezen. We vragen om het thema op een wetenschappelijke basis uit te
werken met een praktijkdeel dat een educatieve waarde heeft binnen de kwaliteitszorg
voor personen met DM.
Mogen we vragen om de studenten die nu een bachelorproef afgewerkt hebben met als
thema diabetes dat wetenschappelijk onderbouwd is en een educatieve waarde heeft
(beoordeeld door interne promotoren vanuit de hogeschool, externe promotoren vanuit
het werkveld en vanuit de examencommissie), aan te moedigen hun werk in te zenden
naar de vzw NVKVV, t.a.v de secretaresse van het diabetes symposium Mevr. Marijke
Rothier. Met uw vragen kunt u bij haar terecht administratie@nvkvv.be Heeft u
inhoudelijke twijfels dan mag u ook contact opnemen met de coördinator Mevr. Marleen
De Pover marleen.depover@proximus.be.
De bachelorproeven zullen worden beoordeeld door een jury en dingen mee voor de
prijzen van twee firma’s, die later bekend zullen worden. Deze prijzen zullen uitgereikt
worden tijdens het 21ste diabetessymposium in november. De posters van de beide
winnaars worden opgehangen op de diabetesbeurs en de winnaars krijgen een korte
presentatietijd op dinsdag 13 november 2018 tijdens de middagpauze op het
symposium.
Voor de praktische richtlijnen: zie bijlage hieronder.

Met onze oprechte dank voor uw interesse voor deze oproep
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BIJLAGE PRAKTISCHE AFSPRAKEN

1. De bachelorproeven met thema diabetes worden voor 20 september 2018
verstuurd naar NVKVV – Vergote Square 43– 1030 Brussel tav Mevr. Marijke
Rothier - secretariaat diabetessymposium NVKVV. De student vermeldt duidelijk
zijn/haar contactgegevens: naam – adres – e-mail – telefoon alsook de gegevens
van de school waar hij/zij de bachelorproef maakte en de namen van de
promotoren. Gelieve deze ook te mailen, bij te grote bestanden kan dit via
wetransfer.
2. Eind van de maand oktober worden de twee winnaars bekend gemaakt en
persoonlijk via mail verwittigd. We vragen hen om een poster te maken over hun
bachelorproef en afspraken te maken met het NVKVV. Adres vzw NVKVV
NVKVV vzw
Vergote Square 43
1030 Brussel
Tel: 02 732 10 50
info@nvkvv.be
3. NVKVV - Op dinsdag 13 november nodigen we ze uit om tussen 12.00 –
14.30 u aanwezig te zijn op het symposium – ICC – Citadelpark Gent. Daar
krijgen ze elk 10 minuten om kort hun werk voor te stellen aan de hand van een
power point presentatie. De posters hangen we op de diabetesbeurs ter
bekendmaking op 13 november.
Na hun presentatie ontvangen ze hun prijs uit handen van de manager van de
bedrijven die deze awards ondersteunen.
4. De prijzen bestaan uit waardebons voor wetenschappelijke literatuur en/of
audiovisueel materiaal, evenals een gratis lidmaatschap bij de Diabetes Liga. Zij
mogen de studiedag gratis bijwonen.
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