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± 500 verstuurde enquêtes   
aantal responses 213 (11 incompleet) 
 

 

 

Anders: 

 ja, het maakt mij niet uit of het digitaal of op papier is (5x) 

 Een vakblad naast de LKNF website vind ik persoonlijk dubbelop. Misschien dat er mogelijkheden 
zijn dit ineen te doen en vanuit de website de items van hoofdlijnen toe te voegen. Dat er één 
digitale benadering is voor de LKNF lijkt me een ideale oplossing. 

 Ik ben al heel blij met de nieuwsbrieven en interessante artikelen. 

 De nieuwsbrief van de NVLKNF vind ik een goede vervanger van Hoofdlijnen. Misschien nog een 
beetje uitbreiden met de volgende vraag  
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ja, op papier

ja, digitaal

nee

anders

Is er behoefte aan een vakblad voor laboranten KNF?
aantal responses 213



 

 

Anders: 

 Praktijkvoorbeelden/casusbespreking (6x) 

 Tip & Tricks (4x) 
o Praktische uitvoering van een bepaald onderzoek bespreken, bv zenuwgeleiding bepaalde 

zenuw 
o Tips voor praktijkbegeleiders 

 Kijkje in de keuken bij andere KNF-afdelingen, leren van elkaar (3x) 

 KNF studenten aan het woord 

 KNF in het buitenland (3x) 

 agenda met o.a. scholing, tentoonstellingen, beurzen, symposia en congressen (6x) 
o ook buiten NL 
o Inhoudelijke informatie over interessante scholing, symposia e.d. (2x) 

 Ontwikkeling op gebied van vakinhoudelijke kennis (7x) 
o je zou thema uitgaves kunnen doen over bijvoorbeeld EMG SLAAP EEG etc. 
o aandacht voor richtlijnen van onderzoeken en de eventuele veranderingen 
o Misschien kunnen we als laboranten een keer een multicenter onderzoek of  
o normaalwaardenonderzoek doen o.i.d. of een soort consumentenbond-vergelijk met plus 

en minpunten van verschillende materialen zoals pasta's mutsen, elektroden 
o Inhoud zoals in de nieuwsbrief: nieuwe wetenschappelijke artikelen rondom neurologie 
o Extra achtergrondinformatie (van artsen) op breed neurologisch gebied zoals bv. 

ziektebeelden 

 Toekomst visie en ontwikkelingen (4x) 
o Onderwijsontwikkelingen/onderwijsplannen/LOI, MBRT, Biometrie ontwikkelingen 
o Nieuws van de raad (oa accreditatie), bestuur, commissies 
o Hoe houd je de beroepskwaliteit op orde in vergelijking met elkaar binnen NL en daarbuiten 

 Informatie over de positie van het vak in relatie tot de werkgever; tot de functiewaardering en 
salariëring; tot de andere beroepsverenigingen 

 Een uitgebreid vakblad met alle ins en outs over de KNF. Begrijp dat het lastig is om zoiets te 
maken, maar het blad Hoofdlijnen was toch altijd leuk om te lezen 

 Ideeënbus 

 Quiz 
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Vakinhoudelijk: scripties, publicaties

Sociaal: bv interview KNF laborant

Vaste rubrieken: bv column, boekbespreking

Ontwikkelingen op gebied van apparatuur

Ontwikkelingen op gebied van opleiding

anders

Als er een vakblad is, welke inhoud zie je dan graag 
(meerdere opties mogelijk)

aantal responses 209



 

 

 

 

Anders: 

 Misschien in de toekomst, nu niet door privé/studie omstandigheden (6x) 

 ik ga bijna met pensioen, vraag jongere lichting (2x) 

 Ik denk dat anderen hier meer talent voor hebben (2x) 

 Verzamelen bijzondere casussen 

 Neuroloog of andere specialist benaderen en vragen om een bijdragen 

 Meer interesse voor de praktische kant (samenstellen, vormgeving, etc.) dan voor het schrijven van 
artikelen  
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Mijn collega heeft hier talent voor, ik vraag hem/haar om te mailen
naar bestuur@nvlknf.nl

nee

ja, bij deze mijn mailadres:

Wil je zelf meewerken/denken?
aantal responses 208
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Mij inzetten in de redactie als vast redactielid

Af en toe bijdrage/artikel schrijven, zonder verdere
verplichtingen

Brainstormen over invulling, vernieuwing

Beeldmateriaal aanleveren

Niet van toepassing

Anders

Als je  je wilt inzetten voor Hoofdlijnen, wat zou je graag doen?
aantal responses 202


