
BMI NIEUWSBRIEF
TWEEDE NIEUWSBRIEF

Dit jaar bestaat de BMI 70 jaar! De lustrum
commissie is daarom al een half jaar druk
bezig met het organiseren van een
geweldige dag om dit platinum lustrum te
vieren. We kunnen niet al teveel prijs geven
maar we mogen een tipje van de sluier
oplichten, namelijk de locatie...

We gaan het vieren in het altijd gezellige
Den Bosch! 

IN THE SPOTLIGHT - 
BMI WERKGROEP

DINSDAG, 28 FEBRUARI 2023.KNVI-BIOMEDISCHE INFORMATIE #2

We zijn ontzettend blij met al jullie positieve
reacties op de nieuwsbrief. En ook deze keer
hebben we genoeg te vertellen, dus zoals beloofd is
hier dan de tweede BMI nieuwsbrief! 

We moeten Elise voor een periode van twee
maanden helaas missen. Iets wat jullie vooral zullen
merken aan de BMI maandopeningen die nu niet
door Elise begeleid worden. Gelukkig komt ze na
haar reis weer terug bij ons, want het zou een
drama zijn als alleen Christa en ik (Erica)
overblijven in het bestuur.

Lijkt het jou nou leuk (en dat is het oprecht) om
ook een bijdrage te doen binnen het BMI bestuur?
Laat het ons dan weten: bestuur@bmi-online.nl.
 

https://www.bmi-online.nl/

AGENDA 
02 MRT - BMI maandopening

06 APR  - BMI maandopening

18 APR - Web&Z Bijeenkomst

04 MEI  - BMI maandopening

11 MEI  - BMI-dag



HEB IK WAT GEMIST?
Nieuwjaarswandeling - 13 januari 2023
We zijn dit jaar gestart met een heerlijk lunch
in Arnhem. Na een druilerige start klaarde het
gelukkig op zodra de stadswandeling begon en
was het gedurende de gehele wandeling droog.
We hebben ontzettend veel geleerd over de
stad Arnhem en vooral ook welk drama zich
daar heeft afgespeeld gedurende de tweede
wereldoorlog. Wisten jullie bijvoorbeeld dat ze
daar Bevrijdingsdag niet vieren? Het was in die
tijd geen feestje om weer naar huis te gaan,
want bijna geen enkele woning in Arnhem
heeft de oorlog overleefd. Na de wandeling
konden we gelukkig ook nog even luchtig
bijkletsen onder het genot van een drankje.  

Dutch Dedup Day - 19 januari 2023
Op 19 januari was het Zorginstituut de gastheer
voor DutchDeDupDay waar 'queen of R'
Kirsten, nu ook 'queen of DeDup', ons liet
kennismaken met andere deduplicatie
methoden. De circa 30 deelnemers werden
ingedeeld in kleinere groepjes en gingen aan de
slag met een ontdubbelmethode. Daarna
werden de gevonden resultaten met elkaar
gedeeld en werd er in de paneldiscussie nog
wat verder gediscussieerd over alle zaken
rondom ontdubbelen. 

https://www.bmi-online.nl/

BMI-maandopeningen
Wat vorige keer nog een experiment was begint
nu steeds meer een vaste vorm te krijgen, de BMI-
maandopeningen. Ondertussen hebben we al
verschillende BMI-ers beter leren kennen, wordt
er altijd even gezamenlijk bewogen, interessante
nieuwtjes uitgewisseld en is het gewoon gezellig
om elkaar toch even kort te spreken. Heb je het
nog niet kunnen volgen? Geen probleem, je kan
altijd een volgende keer aansluiten! 



HOPELIJK TOT SNEL BIJ EEN VAN DE
KOMENDE ACTIVITEITEN!

 
ELISE, CHRISTA EN ERICA

BMI-dag - 11 mei 2023
Een maand na de Web&Z dag komen we
weer bij elkaar, maar dan voor de BMI-dag.
Op deze dag houden we altijd de ALV, maar
er zullen ook interessante sprekers komen.
Meer informatie over deze dag zal spoedig
volgen, maar reserveer hem alvast in jullie
agenda.

IK WIL NIKS MISSEN!
Web&Z dag - 18 april 2023
Na jaren van online bijeenkomsten is daar weer
eindelijk een fysieke Web&Z dag! Dit keer zijn
jullie van harte welkom in het Erasmus MC.
Verschillende sprekers zullen aan bod komen
over onderwerpen als het gebruik van PRESS,
de PubMedSyntax, een ontwikkelde filter, en
nog veel meer. Daarnaast zullen we met elkaar
een casus bespreken en in discussie gaan over
de gebruiksvriendelijkheid van je
gepubliceerde zoekstrategie. Aanmelden kan
binnenkort, dus hou de Web&Z discussielijst in
de gaten.

BMI-maandopening - 2 mrt & 6 apr & 4 mei
Elke eerste donderdag van de maand tussen 15:30
en 16:00 kun je aansluiten om elkaar weer even te
spreken. Gebruik dit moment om even je collega's
te zien en te spreken in dit halfuurtje en schroom
niet als je nog niet eerder geweest bent, dat is
namelijk geen enkel probleem! 

https://www.bmi-online.nl/

Vragen of opmerkingen?
Heb jij iets te vermelden voor een volgende
nieuwsbrief of heb je ergens vragen over? 

Mail ons: bestuur@bmi-online.nl


