12-12-2011
Waarom als KRM-lid een account aanmaken bij PE-online ?

Wij zorgen voor de registratie van de KRM-lezingen in 2011-2012 op de website
van PQK, en kondigen ze ook aan op de website van AXXON.
Via beide websites kan er worden ingeschreven maar op de AXXON website
wordt er vermeld dat er –vanaf heden- bij voorkeur wordt ingeschreven via
www.pqk.be.
U zal ook uitgenodigd worden om een account bij PE online aan te
maken teneinde uw persoonlijk portfolio bij te houden.
-Het bijwonen van onze KRM-lezingen geeft de ingeschrevenen recht op 10 NE.
Zij bekomen deze via hun aanwezigheid de avond zelf en na het invullen van één
vragenlijst ter beoordeling van de activiteit.
-De aanwezigheidslijst wordt uitgeprint, de aanwezigen worden gevraagd deze
lijst te handtekenen.
-Op basis van de aanwezigheidslijst worden de deelnemers die een PE ONLINE
account bezitten ingebracht bij PE Online. Zij ontvangen de electronische
vragenlijst ter evaluatie van de activiteit. Op basis van hun aanwezigheid en na
het invullen van de vragenlijst wordt de lezing opgenomen in hun persoonlijk
portfolio à rato van 10 NE.
Het huidig reglement van de testfase (1 okt 2011 tem 31 dec 2012) staat op de
website van PQK. Op jaarbasis moet elk kinesitherapeut 50 NE
(navormingseenheden ) verzamelen en twee peer reviews bijwonen in een Lokkgroep om te voldoen aan de voorwaarden om in het kwaliteitsregister te worden
opgenomen eind 2012.
Als u KRM-lid al onze activiteiten bijwoont behaalt u vanzelf uw 50 NE.
Voor de 2 peer reviews moet u een bijkomende inspanning leveren.
KRM heeft reeds één Lokk-groep o.l.v. Guy Van der Auwera.
Begin 2012 starten we een tweede op, voor diegenen die op de wachtlijst terecht
kwamen in september jl.(enkeldistorsie).
Het 2e onderwerp dat aan bod komt in 2012 is chronische lage rugpijn.

Het registeren van een activiteit in het porfolio van een deelnemer veronderstelt
volgende stappen:
1° zich inschrijven via één van de websites of via de organiserende kringen
2° een PE online account aanvragen via www.pqk.be
(opgepast dit is niet hetzelfde als zich “inschrijven”!)
3° aanwezig zijn
4° de aanwezigheidslijst handtekenen
5° de elektronisch aangeboden vragenlijst invullen, de lijst wordt 3x aangeboden

Om in te schrijven:
Surf naar www.pqk.be.
Kies activiteiten.
Selecteer links in het midden van het scherm kalender. Daar zijn onze lezingen
van 22-11 en 15-12 terug te vinden.
Ook de provinciale lezing van 06.12 (EBP-tools in de kinesitherapie) staat al
online.
Je klikt op de lezing van jouw keuze.
Vervolgens kies je “aanmelden” en je vult het aangeboden formulier in.
Je bent dan ingeschreven voor de activiteit.

Niet alles even duidelijk ?
Vraag om meer uitleg op onze KRM-vergaderingen.
Collegialiter,
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