De kunst van het vinden!
Mplion zoekt, u
vindt antwoorden!
De hooiberg die PubMed®/MEDLINE® heet is
enorm. Toch wilt u snel een antwoord vinden
op uw vraag, want uw patiënt heeft uw hulp en
kennis direct nodig. Mplion kan u die service
bieden. Vul online het aanvraagformulier in met
uw vraag en Mplion gaat zoeken in de bekende
wetenschappelijke databanken. U ontvangt een
beperkt aantal relevante artikelen waarmee u
uw behandeling kunt ondersteunen.
Simpel, snel en betrouwbaar.

Contact
Wenst u meer informatie over onze diensten of
bent u op zoek naar een oplossing op het gebied
van deskresearch & training die niet letterlijk in
deze folder of op onze website beschreven staat,
neem dan contact met ons op.
Mplion levert maatwerk. Samen met u kijken wij
graag hoe wij u kunnen helpen.

Website
www.mplion.com
Email
info@mplion.com
Telefoon
+31 85 301 25 72
KvK
66711894
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Wie zijn wij
Mirell Papenhuijzen
Informatiespecialist

Na in 1995 mijn opleiding BDI aan de Haagse
Hogeschool te hebben afgerond ben ik mij gaan
specialiseren in het adviseren over en uitvoeren
van literatuuronderzoek. Inmiddels heb ik al 17 jaar
ervaring opgedaan als medisch informatiespecialist
binnen een topklinisch opleidingsziekenhuis. Door
mijn nieuws- en leergierigheid is elke vraag die u
heeft een nieuwe puzzel voor mij om op te lossen.
Ik hou van een persoonlijke benadering, kan goed
luisteren en ben betrouwbaar. Laat mij u de tijd
en frustratie besparen van de worsteling met het
veelvoud aan informatiebronnen.

Peter Bennink

Back office & ICT support

In 1992 ben ik afgestudeerd in de richting Hogere
Informatica aan de Haagse Hogeschool. In de 25
jaar daarna heb ik meerdere rollen in de ICT vervult,
variërend van programmeur tot projectmanager bij
zowel commerciële alsook overheidsinstellingen.
Voor Mplion regel ik alles wat met techniek te maken
heeft en help ik mee in de back office.
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Waarom Mplion
Elke dag komt er steeds meer informatie digitaal beschikbaar. Of het nu via social media, websites,
digitale bronnen of informatiesystemen gaat, het vinden en op waarde schatten van informatie is een lastig
proces. Door de enorme hoeveelheid beschikbare informatie is het snel vinden van de juiste, authentieke
en betrouwbare informatie een kunst op zich. Een kunst die Mirell als medisch informatiespecialist als
geen ander beheerst.

Voor wie
Huisartsen, paramedici, verloskundigen, tandartsen,
fysiotherapeuten, chiropractoren, verzorgingshuisartsen,
bedrijfsartsen, arbo-artsen, artsen van privéklinieken en
zelfstandige behandelcentra (ZBC’s).

Deskresearch
Een drukke praktijk met elke tien minuten een consult.
Veel patiënten, veel vragen, ook bij u! Onderzoek wijst
uit dat dat kan oplopen tot wel drie á vier vragen per
dag over beleid of diagnostiek, welke niet beantwoord
worden door de richtlijnen.

Werkwijze

Mplion helpt u met het opstellen van uw vraag, de
zoektermen en de zoekstrategie en voert deze uit in de
diverse internationale databanken.
Daarmee kan een acute vraag beantwoord worden of
een alert aangemaakt worden waarmee u op de hoogte
wordt gehouden over een onderwerp naar keuze.

Training

Kent u dat? Vol goede moed begint u aan een zoektocht
in PubMed®/MEDLINE®. Tot u vervolgens 33.000
artikelen gepresenteerd krijgt… wat nu?

Werkwijze

Mplion laat aan de hand van screenprints en live
demonstratie de verschillende technieken zien waarna
u de gelegenheid krijgt om direct te oefenen met de
aangeboden lesstof. Omdat de training één op één of
in kleine groepen gegeven wordt is er volop ruimte om
direct een antwoord te krijgen op uw vragen.

Programma

In de training komen de volgende onderwerpen aan
bod:
• Vraaganalyse om daaruit de zoektermen te
kunnen bepalen
• Kies de juiste databank
• Verschillende zoektechnieken per databank
bekijken
• Resultaten & zoekstrategieën bewaren en/of als
alert instellen
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