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# Tijd " Onderdeel Sprekers 
 1000 30 Inloop en koffie  

1.  1030  60  Introductie Isala, rondleiding Mirell et al. 

2.  1130 60 Huiswerkopdracht Janneke 
 1230 60 Lunch   

3.  1330 60 Zoeken voor richtlijnen Kennisinstituut en BMI (stavaza): 
pilot, evaluatie, training en filterontwikkeling 
(presentatie eerste aanzet SR-filter) 

Marijke, Linda, 
Hans 

4.  1430 30 Verslag EAHIL 2018 Hans, Gerdien, 
Irma, Thomas 
et al. 

 1500 30 Thee  

5.  1530 30 PhD project zoeken voor systematic reviews. Recente 
publicatie: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6148622/  

Wichor 

6.  1600 30 Huishoudelijk: congressen (EAHIL workshop Basel 2019), 
oproep EAHIL Council, cursussen (PubMed III (19 nov) en 
Zoeken voor SR’s 2019 (4 en 25 feb) en SR Erasmus MC 
2019) 

Gerdien, Hans 

 1630  Borrel  

 

Zie ook de verschillende presentaties die (als de sprekers dat willen) op de BMI-site worden 

gezet. 

Deeln.: Mirell Papenhuijzen, Tom Huisman, Wichor Bramer , Winnie Schats, Hans Ket, 

Daphne Smit, Marijke Mol, Janneke Staaks, Sjoukje van der Werf, Linda Niesink, Rob van 

Spronsen, Irma van Houts, Thomas Pelgrim, Lex Bruining, Alice Tillema, Imke Adams 

(nieuwe collega MB RU), Karin Sijtsma.  

1. Intro Isala en rondleiding 

➔ Zie PPT van Mirell 

 

2. Huiswerkopdracht 

➔ Zie PPT Janneke 

 

3. Project Richtlijnen BMI en Kennisinstituut 

Afgelopen jaar is gewerkt aan het opzetten van verschillende pilots waarbij MIS van 

verschillende ziekenhuizen zijn betrokken. 

In samenwerking met artsen uit ziekenhuizen waar MIS werkzaam zijn en adviseurs 

Kennisinstituut en Linda Niesink is Leidraad voor het zoeken voor richtlijnen goed tot stand 

gekomen. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6148622/


Al snel werd duidelijk dat er behoefte is aan: 

1. Een Leidraad zoeken voor richtlijnen 

2. Het aanscherpen van filters 

3. Een opleidingsplan voor MIS die ook willen participeren in het samenwerken met het 

Kennisinstituut 

De werkgroep richtlijnen heeft een projectplan ingediend bij het Kennisinstituut en heeft ook 

financiële ondersteuning gevraagd van de KNVI. Helaas werd door het kennisinstituut op dit 

moment (april 2018) aangegeven dat er geen ruimte is in de subsidie. Het KNVI heeft 

positief gereageerd en dus konden een aantal taken doorgang vinden. (1e opzet SR filter) 

Binnenkort volgt een evaluatie van de werkzaamheden in de pilot en zal de voortgang ter 

tafel komen. Op dat moment zullen we ook opnieuw het projectplan ter sprake brengen in 

de hoop dat het kan worden meegenomen in de begroting 2019. Naast de filters waar al 

een start mee is gemaakt heeft vooral het opleidingsplan onze aandacht. 

➔ Zie PPT van Marijke over ontwikkeling SR-filter voor richtlijnen zoeken voor PubMed. 

 

4. Verslag EAHIL 2019 

➔ Zie PPT’s van Irma en Hans. 

 

5. PhD project zoeken voor systematische reviews 

Zie PPT van Wichor. Zie voor zijn publicaties (allemaal open access): 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=bramer+w%5B1au%5D. Tooltje om de 

tijd nodig voor het doen van een review in te schatten: PredicTER 

(https://estech.shinyapps.io/predicter/)   

 

6. Huishoudelijk 

- volgende WEB&Z in april 2019 gepland, ook vanwege pensionering Gerdien 

- opvolging Gerdien 

- oproep deelname EAHIL 2019 in Basel, deadline abstracts 24 okt 

- zo nodig: EAHIL Council-members ondersteunen en promoten, er zijn binnenkort 

weer verkiezingen voor het Council. Kandidaten gevraagd dus! 

- CBN organiseert de volgende cursussen: PubMed III op 19 nov, PubMed I, II, III in 

2019, Zoeken voor SR’s (4 en 25 feb), SR-cursus Erasmus MC in voorjaar 2019 - 

data, info op BMI site. 
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