Sittard, 7 juli 2021
Instructie voor reviewers van abstracts Nefrologiedagen
Geachte reviewer,
De deadline voor het indienen van abstracts voor de Nederlandse Nefrologiedagen is verstreken en staan klaar om te
kunnen worden beoordeeld. Deze brief is bedoeld als handleiding daarvoor.
Waar vindt u de inhoud van de abstracts?
De abstracts zijn ingediend in de volgende categorieën:
- Klinisch (alleen voor medici)
- Fundamenteel (alleen basaal wetenschappelijk)
- Paramedisch
In de bijlage treft u per categorie één Pdf-file aan waarin de ingediende abstracts leesbaar zijn. U kunt deze files
gebruiken bij de boordeling. De download functie in de beoordelingsmodule is helaas niet ingeschakeld en dat is de
reden waarom u deze files ter ondersteuning van uw beoordeling toegestuurd krijgt.
Beoordelingsmodule
Voor de beoordeling ontvangt u vandaag per separate email een uitnodiging met daarin de link waarmee u de
scoringsmodule bereikt. U ziet vervolgens een overzicht van alle abstracts, onderverdeeld in de drie genoemde
categorieën. Vervolgens klikt u op een titel van het abstract dat u wenst te beoordelen en voert u uw score in. Vergeet
u niet om na het invoeren uw score op te slaan.
Alle ingediende abstracts kunnen door alle reviewers worden beoordeeld. Indien een abstract niet door u kan of mag
worden beoordeeld - in geval van ander vakgebied of indieners uit uw eigen instelling - vermeldt u nvt.
U vult dus in dat geval geen cijfer in.
De beoordeling is een cijfer van 0 tot en met 10 in hele cijfers. Gebruik a.u.b. het hele spectrum aan beoordelingscijfers
om tot een representatief gemiddeld cijfer te komen. U hoeft niet in één keer alle voor u relevante abstracts te
beoordelen. Op het moment dat u een score heeft ingediend, slaat u deze op en kunt u op een ander moment de
beoordelingen vervolgen.
We verzoeken u vriendelijk om de beoordeling van de voor u relevante abstracts uiterlijk 25 augustus 2021 om 23.59
uur af te ronden. Op 7 september a.s. zal er met de voorbereidingscommissie worden vergaderd over de uitkomsten,
de plaatsing van de abstracts in het programma en het koppelen van de programmasessies aan de sessievoorzitters.
De commissieleden ontvangen hiervoor een separate Outlook-uitnodiging.
Voor vragen en/of ondersteuning belt u met Mauritz Scheffens op 046-2021300. Hij is ook in de avonden voor u
bereikbaar.
Hartelijk dank voor uw medewerking,
Stijn Konings
Karlijn van der Pant
Anita Vette
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