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Waar sta ik? 

1 

Antonius 
Academie 

Medische 
Opleidingen, R&D 

en KIC 

Medische 
opleidingen 

R&D 

Stafbureau 
Medisch ethische 

Toetsingscommissie 
R&D 

verpleegkundigen 

KIC 

Verpleegkundige 
Opleidingen 
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Denken in competenties 
CanMeds 

• Medisch handelen  

• Communicatie  

• Samenwerking 

• Kennis en wetenschap 

• Maatschappelijk handelen  

• Organisatie  

• Professionaliteit  
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Denken in competenties 
CanMeds 

Medisch handelen  

Bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied, past deze toe, etc 

Communicatie  

bouwt effectieve relaties met klanten op, luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante informatie, etc 

Samenwerking 

overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners, draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking 

en ketenzorg 

Kennis en wetenschap 

Beschouwt informatie kritisch, bevordert de verbreding van en ontwikkelt de vakkennis, bevordert de deskundigheid 

van studenten, A(N)IOS, collegae en andere betrokkenen 

Maatschappelijk handelen  

handelt volgens de relevante wettelijke regelgeving 

Organisatie  

werkt effectief en doelmatig binnen een gezondheidszorgorganisatie, besteedt de beschikbare middelen voor de 

patiëntenzorg verantwoord, gebruikt informatietechnologie voor optimale kennisdeling 

Professionaliteit  

levert hoogstaande service  op integere, oprechte en betrokken wijze, vertoont adequaat persoonlijk en 

interpersoonlijk professioneel gedrag 
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Waar staat de informatieprofessional in de zorg? 
Welke vaardigheden heeft hij? 

• Waar zijn we goed in / waar onderscheiden we ons 

in? 

• Ontsluitings technieken  

• Zoek / Retrieval technieken 

• Bronnenkennis 

- Inhoud 

- Impact 

- Licentie 

 

• Evidence based technieken 

• ICT vaardigheden  

 

• Waar zetten we die vaardigheden voor in / Doen we 

het goede, dat waar behoefte aan is? 

 

• Welke vaardigheden missen we? 

4 Medisch informatieprofessional 3.0 | Miebet Wilhelm | 8 mei 2017 



De informatieprofessional in de zorg 
Waar zetten we de vaardigheden voor in? 

5 

Vaardigheden 

• Ontsluitings technieken  

 

 

• Zoek / Retrieval technieken 

 

 

• Bronnenkennis 

 

 

 

• Evidence based technieken 

 

 

• ICT vaardigheden  

 

 

 

 

 

• Papieren collectie 

• Repositoria 

 

• zoekondersteuning 

 

 

• Zoek advisering 

• Licenties 

• impactanalyses 

 

• CAT ondersteuning 

• EBP / EBM 

 

• Digitale collectie 
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De informatieprofessional in de zorg 
Doen we het goede? 

6 

Vaardigheden 

• Ontsluitings technieken  

 

 

• Zoek / Retrieval technieken 

 

 

• Bronnenkennis 

 

 

 

• Evidence based technieken 

 

 

• ICT vaardigheden  

 

 

 

 

 

• Papieren collectie 

• Repositoria 

 

• zoekondersteuning 

 

 

• Zoek advisering 

• Licenties 

• Impactanalyses 

 

• CAT ondersteuning 

• EBP / EBM 

 

• Digitale collectie 
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De informatieprofessional in de zorg(-opleidingen) 
Waar voegen onze vaardigheden iets toe? 

Ontsluiting 

• Protocollen 

• Kennis ontsluiting 

• Intranetten / websites 

 

Evidence based ondersteuning / zoek technieken 

• Verpleegkundigen / Evidence based PRACTICE 

• Evidence based protocollen maken 

• Advanced zoektechnieken 

 

ICT - Digitale bibliotheken / daar waar gebruiker dit nodig heeft 

- online leeromgevingen 

- EPD’s 

- Mobiel / apps 

- thuis 
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De informatieprofessional in R&D 
Waar voegen onze vaardigheden iets toe? 

Bronnen kennis 

• Zichtbaar maken / delen wetenschappelijke output 

• Impact analyses 

• Publicatie repositories 

 

Data management (ontsluitingstechnieken / ICT) 

• Onderzoeksdata 

• Clinical trial data management 

• EPD’s 
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Welke vaardigheden mist de informatieprofessional? 

• Vakkennis 

• Communicatie  

• Samenwerking 

• Kennis en wetenschap 

• Maatschappelijk handelen  

• Organisatie  

• Professionaliteit  
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Denken in competenties 

Vakkennis 

Bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied, past deze toe 

Communicatie  

bouwt effectieve relaties met klanten op, luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante informatie 

Samenwerking 

overlegt doelmatig met collegae, draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg 

Kennis en wetenschap 

Beschouwt informatie kritisch, bevordert de verbreding van en ontwikkelt de vakkennis, bevordert de deskundigheid 

van studenten, A(N)IOS, collegae en andere betrokkenen 

Maatschappelijk handelen  

handelt volgens de relevante wettelijke regelgeving 

Organisatie  

werkt effectief en doelmatig binnen een gezondheidszorgorganisatie, gebruikt informatietechnologie voor optimale 

kennisdeling 

Professionaliteit  

levert hoogstaande service  op integere, oprechte en betrokken wijze, vertoont adequaat persoonlijk en 

interpersoonlijk professioneel gedrag 
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Take-away box 

11 

De Bibliothecaris is dood, leve zijn 

vaardigheden! 
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