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Inspiratiesessie Zelfmanagement

Bohn Stafleu van Loghum

Presentator
Presentatienotities
Dank voor uitnodiging aan organisatieLeuk om hier te zijnInteressant ochtendprogramma gehadReden dat wij hier zijn is om inspiratie op te doen en samen met onze eindgebruiker-klant nieuwe producten te ontwikkelen die jullie in staat stelt beter je vak uit te voeren en de zorg in Nederland te verbeteren. Cocreatie.Mijn naam is Linda Boer, sr uitgever bij BSL. Ik wil voorstellen het volgende te doen.Iets meer over BSLIets meer over ons portfolio van zelfmanagementTenslotte, hoe kunnen wij jou beter maken? Onze belangrijkste vraag, en meest actieve onderdeel van de sessie



• Sinds 1752
• Onderdeel van Springer Nature
• Boeken, tijdschriften, online, events, e-learnings en workflow tools
• Voor student en professional

Presentator
Presentatienotities
Voor student en professional. Wij ontwikkelen onze producten in nauwe samenspraak met onze eindgebruikers, en daar gaat deze inspiratiesessie uiteindelijk ook om
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Paar tijdschriften meegenomen





Zelfmanagement portfolio



Artikelen en geaccrediteerde kennistoetsen



Educatieve titels
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Sociologie / sluit aan bij vereisten van Bachelor of Nursing 2020 / sociologie neemt belangrijke plaats in, aandacht voor zelfmanagementTraining 'bevorderen van zelfmanagement‘Dr Anneloes van Staa



Blended studeren via extras.bsl.nl
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Reallife stories
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Opdrachten, documenten en kennisclips





Hoe kunnen wij jou beter maken?

Presentator
Presentatienotities
Belangrijkste vraag voor ons is: wat zijn jouw problemen? Waar heb je hulp bij nodig? Hoe leer je het liefst.Inspiratiesessie.



Zullen we aan het werk gaan?

Pak je telefoon, en ga naar 

www.menti.com



Code 35 76 46



Kennistoets Zelfmanagement

1. Wat is geen competentie  voor zelfmanagement-
ondersteuning?

2. Wie staat centraal in het pilotenmodel?

3. Wat doen instrumenten MARS en eASI?



Feedback of product-idee? 
We horen graag van je!

linda.boer@bsl.nl



Wat is de leerstijl die het beste bij jou past?

• Klassikaal

• Schriftelijk

• E-learning

• Adaptief online leren

Welk informatie format spreekt je het meest aan?

• Casuïstiek

• Vraag en antwoord

• Verdieping

Waar en wanneer leer je het liefst?

• On the job

• Na werktijd thuis

• In een bewuste leeromgeving zoals cursus

Presentator
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Omdat we hier zijn om elkaar te inspireren, wil ik jullie vragen om 



Kennistoets Zelfmanagement

1. Wat is geen competentie  voor zelfmanagementondersteuning?

• Adviseren

• Afwachten

• Assisteren

2. Wie staat centraal in het pilotenmodel?

• De zorgverlener

• De mantelzorger

• De patiënt

3. Wat doen instrumenten MARS en eASI?

• Beoordelen van eHealth gebruik

• Meten van patiëntenparticipatie

• Bijhouden van Life-Chartmethode
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