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1. INLEIDING
De Johanna Diepeveen-Speekenbrink Stichting is de rechtsopvolger van de op
12 september 1988 door Johanna Diepeveen-Speekenbrink opgerichte Jeltje
de Bosch Kemper Stichting. De naam werd, na een daartoe strekkend
bestuursbesluit,

statutair

gewijzigd

op

23

januari

2004.

De

derde

statutenwijziging (met kleine aanpassingen) vond plaats op 10 april 2012. De
doelstelling bleef ongewijzigd.

2. DOELSTELLING
De doelstelling van de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Stichting is:
Het bevorderen van verplegingswetenschappelijk onderzoek door
verpleegkundigen
Inherent aan deze doelstelling is het bevorderen van de kwaliteit van de
verpleegkundige zorgverlening door:
•

wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de
verplegingswetenschap/nursing science door verpleegkundigen, in het
kader van de door de Universiteit Utrecht geboden opleiding
Verplegingswetenschap;

•

evidence based projecten op het gebied van de praktische uitoefening van
de verpleegkunde door verpleegkundigen, in het kader van de opleiding
Master of Advanced Nursing Practice (MANP) aan de Hogeschool Utrecht

3. PRIJZEN
Bij het afscheid van Johanna Diepeveen-Speekenbrink MPhil, BSN, als Utrechts
projectleider Verplegingswetenschap op 29 november 1991, is ter ere van haar
uitzonderlijke

inzet

ten

bate

van

de

professionalisering

van

de

verplegingswetenschap het Johanna Diepeveen-Speekenbrink Fonds opgericht.
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Johanna Diepeveen-Speekenbrink 2004
Sinds de oprichting van de Stichting in 1988 doneert Johanna DiepeveenSpeekenbrink jaarlijks aanvankelijk Hfl 1.000 en sinds 2002 jaarlijks een
bedrag ter hoogte van € 1.000,--.

Uit dit fonds wordt jaarlijks de Johanna

Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs beschikbaar gesteld voor een
recent in de Verplegingswetenschap afgestudeerde verpleegkundige voor een
artikel dat is geschreven op basis van het afstudeeronderzoek. De prijs is een
blijk van waardering voor een afstudeeronderzoek van bijzondere kwaliteit en
heeft de bedoeling de prijswinnaar tot verdere studie, onderzoek en publicatie
van de resultaten te stimuleren. Inmiddels zijn acht van de twintig winnaars
van de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs gepromoveerd en
zijn enkele anderen bezig met promotieonderzoek, waarvan een aantal in de
afrondende fase. Vanaf 2015 ontvangt het fonds jaarlijks een vaste donatie
van € 1.000,- van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum
Utrecht voor de toekenning van deze prijs.
Het fonds ontvangt sinds 2004 jaarlijks een vaste donatie van € 1.000,- van
het Instituut voor Verpleegkundige Studies van de Faculteit Gezondheidszorg
van de Hogeschool Utrecht voor de toekenning van de Jeltje de Bosch Kemper
Best Practice Award. Deze prijs is vernoemd naar Jeltje de Bosch Kemper, 1836
–

1916.

Zij

was

ruim

honderd

jaar

geleden

als

voorvechtster

van

vrouwenrechten ook een stuwende kracht op het terrein van opleiding en
professionalisering van verpleegkundigen. Deze prijs wordt toegekend aan een
recent afgestudeerde verpleegkundig specialist van de opleiding Master
Advanced Nursing Practice (MANP) van de Hogeschool Utrecht, voor een
afstudeerproject van bijzondere kwaliteit.
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De prijzen worden toegekend aan inzendingen die in ieder geval aan eerder
genoemde criteria voldoen. De inzendingen worden beoordeeld door twee
onafhankelijke jury’s, zie hieronder. Het bestuur is de juryleden van beide
prijzen zeer erkentelijk voor het verrichte werk.
In het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 werden potentiële kandidaten
uitgenodigd om mee te dingen naar beide prijzen die uitgereikt zijn in oktober
2019.

4. JURYLEDEN 2019
Johanna Diepeveen-Speekenbrink
Prijs

Jeltje de Bosch Kemper Best
Practice Award

Mevrouw dr. C. Gamel

Mevrouw dr. A. de Jong

Mevrouw prof. dr. M.H.F.
Grypdonck

Mevrouw prof. dr. P. Roodbol

Mevrouw prof. dr. I. Rahm Hallberg

Mevrouw S. Vervoort, MSC, MANP

5. STAND VAN ZAKEN VERPLEGINGSWETENSCHAP
De masteropleiding Verplegingswetenschap (VW) valt onder de opleiding
Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW) van het Universitair Medisch
Centrum Utrecht (UMCU). In 1990 is VW gestart als een doctoraalopleiding, die
in 2005 is omgezet tot tweejarige academische master deeltijdopleiding (in
voltijd eenjarig). Ook is er in 2005 een premaster-programma gestart als
deficiëntie-programma voor studenten met Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) in
de gezondheidszorg. Directeur Onderwijs en Opleidingen KGW, dr. Mirelle
Stukstette, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. De inhoudelijke
sturing

van

VW

ligt

bij

de

programmaleider,

hoogleraar

Verplegingswetenschap, professor dr. Lisette Schoonhoven, die ondersteund en
geadviseerd wordt door de programmacoördinator, dr. Janneke de Man-van
Ginkel, en de programmacommissie, bestaande uit de coördinatoren van de
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verschillende

cursussen

in

het

programma.

De

programmaleider,

programmacommissie en de docenten die het onderwijs verzorgen, komen uit
verschillende divisies van het UMC Utrecht. Van de elf divisies die het UMC
Utrecht kent, dragen zeven divisies bij aan VW. In oktober 2019 studeerden 39
studenten VW af.
Sinds 2007 is binnen VW de nadruk gelegd op een sterke verbinding tussen het
onderzoeksprogramma en de onderzoekspeerpunten van het UMC Utrecht. De
leerstoel hoogleraar Verplegingswetenschap is ingebed in de divisie Julius
Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns geneeskunde. Deze
divisie heeft een jarenlange ervaring met wetenschappelijk onderzoek. Tevens
maakt de leerstoel deel uit van de afdeling Health Care Innovation Research
van het Julius Centrum.
In 2018 zijn twee hoogleraren benoemd die zich richten op het vakgebied
verplegingswetenschap.
(foto Nursing.nl)

V.l.n.r.: prof. dr. Tiny Jaarsma, prof. dr. Lisette Schoonhoven

Professor dr. Lisette Schoonhoven is internationaal expert op kwaliteit en
patiëntveiligheid van verpleegkundige zorg. Professor dr. Tiny Jaarsma is
expert op het gebied van zelfzorg en zelfmanagement bij mensen met
chronische (cardiovasculaire) aandoeningen. Beide hoogleraren zijn aangesteld
aan de Universiteit van Utrecht en zullen hun functie uitoefenen vanuit het
Julius Centrum van het UMC Utrecht.

7

Het onderzoeksprogramma van VW richt zich op het ontwikkelen van kennis en
concrete oplossingen om verpleegkundigen te ondersteunen in het bevorderen van
gezondheid en welzijn van patiënten.
De missie van VW is het bevorderen van de gezondheid van mensen door
onderzoek, door het ontwikkelen van kennis en het bevorderen van leiderschap
van verpleegkundigen. Tevens wordt onderzoek gedaan naar leiderschap en
professionele/academische ontwikkeling van verpleegkundigen
(e. a. professionals) om evidence based zorg te bevorderen, de kwaliteit en
veiligheid van zorg te verbeteren om de uitkomsten van patiënten, professionals
en gezondheidsuitkomsten te verbeteren.
Binnen het onderzoek wordt samengewerkt met leerstoelhouders in de
diverse divisies van het UMC Utrecht, te weten divisie Hersenen, divisie
Interne Geneeskunde en Dermatologie, divisie Hart en Longen, divisie
Kinderen, divisie Perioperatieve zorg en Spoedeisende Hulp en divisie Vrouw
en Baby. Hierdoor staat het onderzoek dicht bij de uitvoering van de zorg en
bij onderzoek vanuit andere disciplines. Voor het onderzoek is
multidisciplinaire inbedding net zo belangrijk als voor de dagelijkse
zorgverlening.
Synergie wordt tevens bewerkstelligd met het wetenschappelijk onderzoek
van de vijf lectoraten in het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening van
de Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht.
Daarnaast is er samenwerking met leerstoelhouders aan overige UMC's die
gericht zijn op verplegingswetenschap, zoals prof. dr. L. Hester Vermeulen/
Radboud UMC, prof. dr. Jan Hamers en prof. dr. Sandra Zwakhalen/Maastricht
UMC, prof. dr. Anneke Francke/Amsterdam UMC, prof. dr. Monique van
Dijk/Erasmus UMC en prof. dr. Bianca Buurman/Amsterdam UMC.
Deze hoogleraren zijn eveneens verenigd in het Wetenschappelijk College
Verpleegkunde V&VN.

6. STAND VAN ZAKEN MASTER ADVANCED NURSING PRACTICE
De opleiding Master Advanced Nursing Practice (MANP) is een van de
masteropleidingen van het Instituut voor Verpleegkundige Studies van de Faculteit
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Gezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht. De opleiding is gestart in 2004.
Doel van de 2-jarige duale hbo-master opleiding is verpleegkundigen op te leiden
om op kritisch analytische wijze verpleegkundige zorg en medische taken te
integreren voor de best mogelijke kwaliteit en continuïteit van zorg binnen het
eigen specialisme. De Utrechtse MANP opleiding heeft zich daarnaast sterk
ontwikkeld op het terrein van ontwerpgericht onderzoek.
Vanaf september 2009 kan men na het behalen van het diploma werken als
verpleegkundig specialist in een van de opengestelde specialismen (algemene
gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg) en de wettelijk beschermde titel
verpleegkundig specialist voor het betreffende specialisme voeren, waarvoor een register
artikel 14 Wet BIG is opengesteld. In 2019 is in Nederland een nieuw beroepsprofiel
verpleegkundig specialist ontwikkeld:

De verpleegkundig specialist richt zich in haar behandeling op zorg die bijdraagt
aan de gezondheid, het functioneren, de kwaliteit van leven en de waardigheid van
het leven van de zorgvrager, waar die ook nodig is, zowel thuis als in instellingen.
De verpleegkundig specialist volgt hierbij de patient- journey, en kijkt zo nodig
over de grenzen van de eigen instelling of organisatie. De verpleegkundig specialist
is een verbindende beroepsbeoefenaar met generalistische en specialistische
bekwaamheden of competenties die uitdagingen in de zorg aangaat als
samenwerkingspartner met de zorgvrager, het zorgteam, en met anderen binnen
en buiten de zorgorganisatie. Zij is zich bewust van transities in zorg, bijvoorbeeld
van de verschuiving van de medisch-specialistische zorg naar de eerstelijnszorg of
van de toenemende verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en de
somatische

gezondheidszorg

die

afstemming

tussen

behandelaars

steeds

noodzakelijker maakt. Zij is een T-shaped beroepsbeoefenaar die als zelfstandig
behandelaar

optreedt

in

de

rol

van

regievoerend

behandelaar

of

van

medebehandelaar (Beroepsprofiel Verpleegkundig Specialist, V&VN 2019)
De afstudeerprojecten van de studenten MANP berusten op vragen vanuit de
praktijk en voegen daar essentiële innovatiewaarde aan toe.
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De MANP opleiding onderhoudt een intensieve relatie met het masterprogramma
Verplegingswetenschap (VW) van de Universiteit van Utrecht. Daarnaast zijn er
binnen de opleiding intensieve samenwerkingsverbanden met ruim 60
praktijkinstellingen en met diverse kenniscentra, zowel nationaal als
internationaal.
Gedurende het opleidingsjaar 2018/2019 studeerden 61 MANP studenten af (28
AGZ en 33 GGZ).

7. VERPLEGINGSWETENSCHAP NEDERLAND
In 2018 is het Wetenschappelijk College Verpleegkunde (WCV) opgericht, een onafhankelijk platform voor kennisontwikkeling en –borging. Het doel van
het WCV is het steunen en initiëren van wetenschappelijk verpleegkundig
onderzoek. Binnen het WCV zullen alle hoogleraren Verpleegkunde in
Nederland samen de wetenschappelijke agenda op het gebied van
Verpleegkunde gaan vormgeven.

T.g.v. oprichting Wetenschappelijke College Verpleegkunde (foto V&VN)

Vooral wil het Wetenschappelijk College de verbinding vormen tussen de
praktijk, kennisinstituten en onderzoekers, én beleidsmakers. Voor goede
keuzes in de zorg is het van groot belang dat verpleegkundige expertise
wetenschappelijk wordt onderbouwd en kan worden getoetst. Het College zal
dan

ook

allereerst

op

zoek

gaan

naar

hiaten

in

het

bestaande

wetenschappelijke materiaal om de wetenschappelijke agenda te bepalen.
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Het Wetenschappelijk College werkt nauw samen met Verpleegkundigen &
Verzorgenden Nederland (V&VN). Zo zal het Wetenschappelijk College de
verbinding tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk versterken. V&VN
haalt relevante onderwerpen op bij verpleegkundigen en verzorgenden en deelt
dit met het College. Het Wetenschappelijk College kan vervolgens vanuit een
onafhankelijk perspectief haar licht hierover laten schijnen of de input vertalen
naar onderzoeksprogramma’s. Op deze wijze werkt het Wetenschappelijk
College samen met V&VN aan het steviger onderbouwen van Verpleegkunde en
Verplegingswetenschap.

Binnen

het

Wetenschappelijk

College

worden

verschillende Denktanks ingericht op basis van inhoudelijke thema’s. In de
denktank werken promovendi, verpleegkundig wetenschappers, lectoren en
hoogleraren samen rondom een bepaald onderwerp. De eerste Denktank die
wordt ingericht is de Wetenschappelijke Denktank Wijkverpleging.
Het

Wetenschappelijk

College

Verpleegkunde

(WCV)

bestaat

uit

alle

hoogleraren verplegingswetenschap aan een Nederlandse Universiteit. De
belangrijkste doelstelling van het college is gericht op de wetenschappelijke
onderbouwing van de verpleegkunde in de meest brede zin van het woord.
Variërend van het handelen van verzorgenden en verpleegkundigen in de
dagelijkse zorg voor patiënten (micro) tot aan de organisatie (meso) en het
(verpleegkundig) beleid (macro). Daarnaast richt het WCV zich ook op het
versterken van de infrastructuur aan de universiteiten. Het WCV is in 2018
officieel van start gegaan.
Wetenschappelijke tafels
Om bovenstaande doelstelling te bereiken, richt het WCV wetenschappelijke
tafels in. Een wetenschappelijke tafel wordt voorgezeten door één of meerdere
hoogleraren van het WCV en omvat een groep experts. Deze groep kan bestaan
uit lectoren, practoren, gepromoveerde verpleegkundigen en verpleegkundigen
en verzorgenden met een specifieke interesse voor wetenschap binnen het
thema van de betreffende tafel. De samenstelling van een tafel is dynamisch.
In 2019 is de eerste wetenschappelijke tafel gestart: de wetenschappelijke tafel
wijkverpleging, onder voorzitterschap van Prof. Dr. Bianca Buurman.
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Hoogleraren Verpleegkunde Nederland
•

Hester Vermeulen, hoogleraar verplegingswetenschap

•

Marieke Schuurmans, hoogleraar verplegingswetenschap

•

Sandra Zwakhalen, hoogleraar geriatrische zorg thuis

•

Tiny Jaarsma, hoogleraar verplegingswetenschap

•

Monique van Dijk, hoogleraar verplegingswetenschap

•

Lisette Schoonhoven, hoogleraar verplegingswetenschap

•

Wilma J.M. Scholte op Reimer, hoogleraar complexe zorg

•

Jan Hamers, hoogleraar ouderenzorg

•

Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg/ hospicezorg

•

Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg

•

Berno van Meijel, hoogleraar ggz verpleegkunde

•

Anneke Francke, hoogleraar verpleging en verzorging

•

Evelyn Finnema - hoogleraar verplegingswetenschap en -opleiding

8. WETENSCHAPSCARROUSEL 2019
Op 4 oktober 2019 is de zesde Wetenschapscarrousel georganiseerd door Klinische
Gezondheidswetenschappen,

Johanna

Diepeveen-Speekenbrink

Stichting,

Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland, Scientia Fundus en Rho Chi
Chapter-at-Large.

Onderdeel

van

de

Wetenschapscarrousel

zijn

de

prijsuitreikingen door de Stichting Johanna Diepeveen-Speekenbrink en de Mebius
Kramer Lezing.
8.1.

PRIJSWINNAARS

De Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs is dit jaar voor de
twintigste keer uitgereikt en de Jeltje de Bosch Kemper Best Practice Award voor
de twaalfde keer.
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De prijswinnaressen 2019, v.l.n.r.: Lianne van Meijeren MSC,
Johanna Diepeveen-Speekenbrink, Mirjam van Til MANP

De Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs 2019 werd gewonnen
door: Lianne van Meijeren, MSc met haar inzending “A predictive Accuracy of the
Post-stroke Depression Prediction Scale: A prospective binational observational
study”.
De Jeltje de Bosch Kemper Best Practice Award 2019 werd gewonnen door
Mirjam van Til, MANP, met haar inzending “Eenzaamheid, het zal ons een zorg
zijn”. Beide prijzen van elk €1.000,- werden uitgereikt door mevrouw DiepeveenSpeekenbrink.
JOHANNA DIEPEVEEN-SPEEKENBRINK WETENSCHAPSPRIJS 2019
Lianne van Meijeren, MSc
A predictive Accuracy of the Post-stroke Depression Prediction Scale: A
prospective binational observational study.
Depressie is een veel voorkomende complicatie na een beroerte die het herstel
van de patiënt belemmert. Vroege identificatie en diagnostiek, gevolgd door een
adequate behandeling van depressie, verbetert het herstel van de patiënt. Om
dat te bevorderen is de Post-Stroke Depression Prediction Scale (DePreS)
ontwikkeld. Dit instrument voorspelt in de eerste week na een beroerte het risico
op depressie in de tweede maand na de beroerte. In dit onderzoek wordt de
predictieve waarde van de DePreS onderzocht.
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In een prospectieve multicenter observationele onderzoek zijn in Nederland en
Duitsland patiënten geïncludeerd die met een beroerte werden opgenomen in het
ziekenhuis en tot adequate communicatie in staat waren. In de eerste week na
de beroerte werd het risico op een depressie geschat met de DePreS en twee
maanden na de beroerte werd vastgesteld of er daadwerkelijk een depressie was
ontstaan. Dit werd bepaald met behulp van de Composite International
Diagnostic Interview.
Van de 93 geïncludeerde patiënten werd bij 17 patiënten (18,3%) een depressie
vastgesteld. Het onderscheidend vermogen van de DePreS is goed, met een area
under the ROC-curve van 0.71 (95% CI: 0.56-0.86). Met een afkapwaarde van
≥ 0, presteerde de DePreS het beste met een sensitiviteit van 0,65 (95% BI
0,42-0,87), specificiteit van 0,74 (95% BI 0,64-0,84), positief voorspellende
waarde van 0,35 (95% BI 0,19- 0,52) en een negatieve voorspellende waarde
van 0,90 (95% BI 0,80-1,00).
Dit onderzoek laat zien dat de DePreS een adequaat voorspellend vermogen
heeft. Het instrument is vooral in staat patiënten te identificeren die geen
verhoogd risico hebben op een depressie in de tweede maand na een beroerte.

JELTJE DE BOSCH KEMPER BEST PRACTICE AWARD 2019
Mirjam van Til, MANP
Eenzaamheid, het zal ons een zorg zijn
Het signaleren en bespreken van eenzaamheid bij patiënten met schizofrenie
door verpleegkundigen in de chronische basis-ggz.
“Ik denk dat we zó mee gaan met de waan van de dag, dat we bezig zijn met
mensen stabiel houden, zonder ons te realiseren hoe het echt met iemand is.”
(SPV)
Eenzaamheid komt vaak voor. Circa 700.000 Nederlanders “ervaren een
onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan de hoeveelheid en/of kwaliteit van
relaties”. Bij psychiatrisch patiënten komt het vaker voor. Een op de vijf mensen
14

met schizofrenie ervaart eenzaamheid. Het wordt te weinig gesignaleerd, laat
staan besproken. De negatieve gevolgen op psychisch en fysiek welbevinden van
eenzaamheid worden hierdoor gemist. Eenzame mensen maken meer en langer
gebruik van de gezondheidszorg. Het herstel van psychoses duurt langer, het
zorgt voor meer lijdensdruk en een vermindering van de kwaliteit van leven.
Na onderzoek en gesprekken met onder andere ervaringsdeskundigen bleek dat
het signaleren en bespreken van eenzaamheid eenvoudiger is dan verondersteld.
De De Jong-Gierveld-schaal kan hiervoor als concreet handvat door
verpleegkundigen worden gebruikt. Om eenzaamheid te bespreken zijn
huisbezoeken, het nemen van tijd, vertrouwen en het tonen van oprechte
interesse bevorderende factoren. Deze uitkomsten zijn als een tool voor de
praktijk in een stroomschema vastgelegd.
“Op het moment dat je de diagnose schizofrenie te horen krijgt vertegenwoordigt
die samenleving eigenlijk alles wat je hebt verloren.” (Ervaringsdeskundige)
Eenzaamheid dient een prominentere plek te krijgen in de behandeling en de
herstelvisie. Je richt je als verpleegkundige op wat iemand wil en minder op de
klachten. Je ‘demedicaliseert’ en richt je op het herstel. Gedurende het
onderzoek werd duidelijk dat eenzaamheid en zingeving nauw met elkaar
verbonden zijn. De verpleegkundige gaat samen met de patiënt op zoek om weer
gezonde rollen in de samenleving te vervullen. Het meedoen in de samenleving,
‘the need to belong”, is cruciaal vinden de ervaringsdeskundigen. Hiermee wordt
op basis van klinisch redeneren het onderwerp eenzaamheid op het snijvlak van
cure en care gelegd: Eenzaamheid is onze gezamenlijke zorg.

8.2. MEBIUS KRAMERLEZING
Sinds het emeritaat in 1993 van prof. dr. Mebius Kramer wordt jaarlijks de Mebius
Kramer Lezing gehouden. Met deze lezing wordt de decaan geëerd die
Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht een plaats gegeven heeft. In
2019 werd de 27e Mebius Kramer Lezing gegeven door prof. dr. Wiljan van den
Akker.
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Wiljan van den Akker (1954) behaalde in 1985 zijn doctoraat in de moderne
letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Na een jaar aan de Freie Universität Berlin
te hebben gewerkt, werd hij in 1987 benoemd tot hoogleraar Moderne Nederlandse
Letterkunde aan de UU.
De titel van zijn lezing: ‘MAAR IK HÈB HELEMAAL GEEN DWARSLESIE!’
Over het belang van goede communicatie in de gezondheidszorg
In deze lezing bespreekt hij enthousiast het grote belang dat communicatie de
komende decennia in de gezondheidszorg zal gaan spelen. Er is een duidelijke
tendens waar te nemen om ‘de patiënt’ niet in, maar uit het ziekenhuis te
krijgen/houden. Dat betekent o.a. dat steeds meer mensen zullen zijn aangewezen
op de hulp die ze thuis of in de buurt kunnen krijgen. Goede communicatie is
daarbij van cruciaal belang, zowel tussen de zorgverleners onderling, als tussen
de zorgverleners en ‘de patiënt’. Hij geeft in zijn voordracht concrete voorbeelden
van miscommunicatie die tot ernstige problemen kunnen leiden.

9. PRIJSWINNAARS JOHANNA DIEPEVEEN-SPEEKENBRINK
WETENSCHAPSPRIJS 1995 - 2019
In de afgelopen jaren is aan de volgende afgestudeerde verpleegkundigen de prijs
uitgereikt:
2019

Lianne van Meijeren, MSc voor haar artikel Predictive Accuracy of the
Post- stroke Depression Prediction Scale

2018

Linda Akkermans-Smithuis, MSc voor haar artikel Self-injurious behaviour
in patients with anorexia nervosa: A quantitative study

2017 Kim de Groot, MSc voor haar artikel Aantrekkelijkheid van werken in de
wijkverpleging: Online focusgroep studie onder verpleegkundigen
16

2017 Wendela de Lange, MSc, voor haar artikel Carrière ontwikkeling en
leiderschap: een generiek kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van
Nederlandse gepromoveerde verpleegkundigen
2016 Liselot Perdaems-Oors, MSc, voor haar artikel Prediction of caregiver
burden in informal caregivers of frail older people
2015 Monique Legemaat, MSc voor haar artikel Peripheral Intravenous Therapy:
Incidence of and Factors for Complications in a Neonatal Intensive Care
Unit Population
2014 Henriëtte van Zanten, MSc voor haar artikel The risk of hyperoxaemia
after apnea, bradycardia and hypoxaemia in preterm infants
2013 Suzanne Verschueren, MSc voor haar artikel Patients With Anorexia
Nervosa Who Self-Injure: A Phenomenological Study.
2012 Marian Winters, MSc voor haar artikel Validation of a Dutch self-efficacy
scale for fluid restriction adherence among haemodialysis patients
2011 Dr. Rose M. Collard voor haar artikel Frailty and depression in later life
2010 Floor Ploos van Amstel, MSc voor haar artikel Detecteren van koorts bij de
hematologische patiënt in de neutropene fase
2008 Maaike Pijnenborg, MSc voor haar artikel Associations between
demographics, self-efficacy and self-care activities in people with type 2
diabetes
2007 Nelleke de Wit, MSc (†) voor haar artikel Psychometric characteristics of
the NEECHAM Confusion Scale Version IC
2004 Dr. Joke van der Zwaard voor haar artikel Identificatie van
probleemsituaties bij het opvolgen van voedingsadviezen, zoals ervaren
door volwassenen met type 2 diabetes die niet met insuline behandeld
worden
2003 Dr. Alette E.E. de Jong voor haar artikel Een eenvoudige
ontspanningsoefening voor volwassen brandwondpatiënten tijdens de
wondverzorgingsprocedure: een literatuurstudie ter voorbereiding op een
onderzoek
2002 Dr. Mattie J. Lenzen voor zijn artikel Anxiety and Well-being in First-time
Coronary Angioplasty Patients and Repeaters
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2001 Dr. Loes C. Lanting voor haar artikel Schoonheid van de Intensive Care
2000 Dr. Lisette Schoonhoven, MSc, voor haar artikel Risicofactoren voor
decubitus op de operatietafel
1998 Dr. H. Erik W. de Laat voor zijn artikel De invloed van vroege
postoperatieve 30-zijligging op de hemodynamiek van IC-patiënten na een
CABG-operatie
1997 Michel Kappen, MSc voor zijn artikel Self Efficacy bij kinderen met diabetes
mellitus, het ontwikkelen van een meetinstrument
1995 Dr. Thóra B. Hafsteinsdóttir voor haar artikel Communication as
Experienced by the Respirator Treated Patient

PRIJSWINNAARS JELTJE DE BOSCH KEMPER BEST PRACTICE AWARD
2005 - 2019
2019

Mirjam van Til, MANP, voor haar project Eenzaamheid, het zal ons een
zorg zijn

2018 Ginette M. Hesselmann, MANP, voor haar artikel Communicatie over het
naderend levenseinde
2017 Eva Asperslag, MANP, voor haar artikel Terugvalmanagement bij
afhankelijkheid van gamma-hydroxyboterzuur (GHB): Een studie naar
interventies om terugval te voorkomen bij de grootstedelijke populatie van
Jellinek
2016 Lian Bakker, MANP, voor haar artikel Mindfulness voor gezinnen
2015 Esther van Oers – Hazelzet, MANP voor haar project HIV, cognitieve
problemen en kwaliteit van leven: de ontwikkeling van een Good Practice
2014 Marieke Schreuder-Cats, MANP, MSc voor haar project Vroegtijdig
signaleren van antihormonale therapie door patiënten met borstkanker: een
onderzoek naar ervaringen van patiënten
2013 Corine Nierop, MANP voor haar project Omgaan met hoop ..... doodgewoon?
een studie naar interventies die hulpverleners ondersteunen in het omgaan
met hoopvolle palliatieve patiënten
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2012 Carien Wiering, MANP voor haar project De Trekthermometer: inzicht
krijgen in craving bij mensen met triple-problematiek
2011 Tamara Berends, MANP voor haar project Toepassing van de Richtlijn
Terugvalpreventie bij patiënten met anorexia nervosa: een case report
2009 Jeroen Rademaker, MANP voor zijn project Vroegtijdige herkenning van
patiënten met bedreigde vitale functies
2007 Els Butter, MANP voor haar project Preventie van lymfoedeem na de
behandeling van gynaecologisch kanker: ontwikkeling van een
verpleegkundige interventie
2005 Rita Dobbelaar, MANP voor haar project Verpleegkundig COPD-spreekuur
in de huisartsen praktijk

EERVOLLE VERMELDING
1998 Dr. Ria de Korte-Verhoef, MSc voor haar artikel Sterven in het
verpleeghuis

10. BESTUUR
Gedurende het verslagjaar 2019 was de samenstelling van het bestuur als
volgt:
Voorzitter:
Mevrouw dr. T.B. Hafsteinsdóttir, senior onderzoeker Verplegingswetenschap,
UMC Utrecht; senior onderzoeker Lectoraat verpleegkundige en paramedische
zorg voor mensen met chronische aandoeningen, Hogeschool Utrecht.
Vice voorzitter:
Mevrouw drs. I.K. Geut - van der Laan, MANP, oud-verpleegkundig specialist
algemene gezondheidszorg, divisie Hart & Longen, UMC Utrecht.
Secretaris:
Mevrouw J. M. Wouters, oud-manager zorg UMC Utrecht.
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Penningmeester:
Mevrouw Y.M. Roozing-Tuinman, manager, RT Finance, Interim Financieel
Management.
Leden:
Mevrouw J.C.M.H. Diepeveen-Speekenbrink, MPhil, BSN, RN, oud-projectleider
Verplegingswetenschap Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht; ouddirecteur Algemene en Verpleegkundige Zaken Academisch Ziekenhuis Utrecht.
Professor dr. M.F. Kramer, oud-decaan Faculteit der Geneeskunde Universiteit
Utrecht.

11. VERGADERFREQUENTIE
In het verslagjaar kwam het bestuur éénmaal bijeen. Lopende zaken werden
tussentijds afgedaan.
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12. FINANCIEEL VERSLAG 2019 MET TOELICHTING

JOHANNA DIEPEVEEN-SPEEKENBRINK STICHTING
FINANCIEEL VERSLAG 2019
BALANS
Activa

Comfort Deposito Plus Van Lanschot Bankiers

31-12-2018
€
37.460,94

Rentegroeirekening Van Lanschot Bankiers
Rekening Courant Van Lanschot Bankiers

31-12-2019
€
41.460,94

-

-

6.165,48
43.626,42

2.478,16
43.939,10

113,45

113,45

1.000,00

1.000,00

Fonds Johanna Diepeveen - Speekenbrink

42.512,97

42.706,09

Nog te betalen bedragen

43.626,42

119,56
43.939,10

Passiva
Eigen vermogen
Fonds Jeltje de Bosch Kemper

RESULTATENREKENING
2018

2019

€

€

Giften en donaties

3.500,00

1.000,00

Jeltje de Bosch Kemper prijs

1.000,00

1.000,00

Johanna Diepeveen-Speekenbrink prijs

1.000,00
5.500,00

1.000,00
3.000,00

522,65

806,88

Opbrengsten

Uitgaven
Algemene kosten
Administratieve ondersteuning

-

-

Jeltje de Bosch Kemper prijs

1.000,00

1.000,00

Johanna Diepeveen-Speekenbrink prijs

1.000,00

1.000,00

Resultaat

2.977,35
5.500,00

193,12
3.000,00
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JOHANNA DIEPEVEEN-SPEEKENBRINK STICHTING

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
Spaar & Deposito Rekening Van Lanschot Bankiers
Het saldo per 31 december 2019 bedraagt € 41.460,94 ; (2018:€ 37.460,94)
Over het boekjaar 2019 is geen rente ontvangen, de toename van het saldo ontstaat doordat er een
bedrag ad. € 4.000 is overgeboekt van de rekening courant naar de spaarrekening

Fondsen
Fonds Jeltje de Bosch Kemper
Het saldo per 31 december 2019 is ongewijzigd ten opzichte van 2018 en bedraagt € 1.000,--.

Fonds Johanna Diepeveen - Speekenbrink
Het exploitatiesaldo 2019 ad. € 193,12 is ten gunste van dit fonds gekomen.

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2019
Giften en donaties
In het huidige boekjaar is er € 1.000,-- aan donaties ontvangen, t.b.v. de Johanna DiepeveenSpeekenbrink prijs.
Jeltje de Bosch Kemper prijs
Van het Instituut voor Verpleegkundige Studies van de Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool
Utrecht is een bedrag van € 1.000,-- ontvangen t.b.v. de “Best Practice Award”.
Johanna Diepeveen-Speekenbrink prijs
Van het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een bedrag van € 1.000,-- ontvangen t.b.v. de “JDS
Wetenschapsprijs”.
Rente opbrengsten
De rente opbrengsten over het boekjaar 2019 zijn nihil.
Algemene kosten
De algemene kosten bestaan uit bankkosten, kosten voor onderhoud en back-up service JDS-website
en jaarlijkse bijdrage Kamer van Koophandel.
Jeltje de Bosch Kemper prijs
In 2019 is de “Best Practice Award” uitgereikt ten bedrage van € 1.000.
In het algemene deel van dit jaarverslag vindt u hierover uitgebreide informatie.
Johanna Diepeveen-Speekenbrink prijs
In 2019 is de “Johanna Diepeveen-Speekenbrink prijs” uitgereikt ten bedrage van € 1.000.
In het algemene deel van dit jaarverslag vindt u hierover uitgebreide informatie.
Resultaat
Het resultaat 2019 is ten opzichte van 2018 afgenomen met ca.€ 2785,-- en sluit op € 193,12 in de
plus (positief) en is toegevoegd aan het Johanna Diepeveen - Speekenbrink fonds.
Het resultaat wordt grotendeels verklaard doordat de donaties zijn verminderd met € 2.500,-- en de
kosten zijn toegenomen met € 285,--.
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