Evaluatie
TOPpen of tobben
Woensdag 11 juni 2014, Burgers’ Zoo te Arnhem
Dit betreft een samenvatting van de door de deelnemers ingevulde evaluatieformulieren.
Inhoud van het programma

Waardering

1

Dit programma voldeed aan mijn verwachtingen.

2

Ik heb nieuwe kennis opgedaan.

7,9

3

De kennis is op een effectieve manier overgebracht.

7,8

4

De inhoud was relevant voor mijn praktijk.

7,7

5

Er was voldoende interactie tussen presentator en deelnemers.

7,6

6

De forumdiscussie beoordeling ik met een

7,6

Beoordeling presentaties
“Top veiligheid bloedtransfusie, monitoring door
hemovigilantie”
Dr. J. Wiersum-Osselton
“Bloedserieus”
Dhr. H.E. Polak
“Betere start geeft beter resultaat”
Drs. H.R. Naber
“Groot bloedverlies; bloedlink!”
Dr. A.W.M.M. Koopman-van Gemert
"Clinical Strategies to avoid blood transfusion”
Dhr. A. Jutte
“Een lumineus idee”
Dhr. P. Bergervoet
“De waarde van bloed in de forensische toxicologie”
Mw. dr. B.E. Smink
Beoordeling sponsoren
Hoe beoordeeld u de aanwezigheid van de sponsoren?

Algemene beoordeling

8

Inhoud

Presentatie

7,6

7,6

7,6

7,5

8,1

8,0

7,7

7,8

7,5

7,7

7,6

7,9

7,3

7,3

Waardering
7,2

Waardering

Ik beoordeel de locatie met een

9,1

Ik ben tevreden met de organisatie van deze bijeenkomst

8,6

De catering beoordeel ik met een

8,1

Hoe beoordeelt u het voorzitterschap van de dagvoorzitter?
Drs. R.P. Meijer

8,5

Het algehele symposium waardeer ik met het cijfer:

8,2

Sterke punten:















Mooie locatie, kleine setting, ongedwongen sfeer
Leuk, niet alledaags onderwerp
Een onderwerp prima uitgediept
Leuke leerzame praatjes
Relevant met de praktijk
Goede dagvoorzitter; helder, duidelijk + aantal erg goede sprekers
Duidelijke presentaties die niet te lang duren, je blijft zo geconcentreerd. TOP locatie!
Interactief, sponsoren continu bereikbaar
Duidelijkheid over negatieve gevolgen van bloedtransfusie
Alles kort en duidelijk. Geen moment verveling.
informatief, genoeg pauze tussendoor om aandacht erbij te kunnen houden
Leuk gevarieerd programma. Zeer informatief!
Vakinhoudelijk, door medisch professionals (artsen)
Interactie voorzitter met groep

Eventuele verbeteringen voor een volgende editie:







In de catering; een beetje krap in drinken op zo'n warme dag
Onderlinge afstemming sprekers, herhaling van stof voorgekomen
Meer verschillende vormen van informatieoverdracht
Projectiescherm, zichtbaarheid
Nog meerdere facetten m.n. massaal bloedverlies irt SEH/ic
Forumdiscussie ging te diep. Hadden beter stellingen kunnen zijn.

De aanwezigen van het symposium waren:






Anesthesiemedewerkers
Recovery- en holdingverpleegkundigen
Deskundigen Infectiepreventie
SEH verpleegkundigen
IC verpleegkundigen

