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Beste auteur,
De Johanna Diepeveen Speekenbrink Stichting is er trots op jaarlijks de Jeltje de Bosch Kemper Best Practice
Award uit te reiken.
Achtergrond
De prijs is vernoemd naar Jeltje de Bosch Kemper, die ruim honderd jaar geleden als voorvechtster van vrouwenrechten ook een stuwende kracht was op het terrein van opleiding en professionalisering van verpleegkundigen.
Doel
Het doel van dit jaarlijks terugkerend evenement is het stimuleren van jonge veelbelovende onderzoekers tot verder
onderzoek en publicatie van de resultaten.
De prijs
Naast de toekenning van de Jeltje de Bosch Kemper Best Practice Award 2021 ontvangt de winnaar een bedrag van
€ 1.000.
Wie kunnen meedoen
Verpleegkundigen die zijn afgestudeerd als Master Advanced Nursing Practice aan de Hogeschool Utrecht kunnen tot
twee jaar na afstuderen meedingen naar de prijs.
Wijze van inzenden

Kandidaten worden verzocht om vóór 1 juni 2021 een artikel, dat is geschreven op basis van hun
afstudeerproject, te adresseren aan het secretariaat van de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Stichting:
UMC Utrecht
T.a.v. Y.L.K. Damsma
Postbus 85500/HP Str. 6.131
3508 GA Utrecht
ydamsma@umcutrecht.nl
De criteria




Het artikel dient geanonimiseerd en in vijfvoud geprint aangeboden te worden
Bij de inzending dient een schriftelijke aanbeveling van de docent c.q. scriptiebegeleider te worden
toegevoegd, evenals een separaat blad met de afstudeerdatum en de contactgegevens van de inzender
Tevens dient een digitale en geanonimiseerde versie van het artikel (pdf-formaat) te worden ingestuurd.

Beoordeling van de inzendingen
Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen op de volgende criteria:






Innovatief idee
Relevantie voor de verpleegkundige
Wetenschappelijke onderbouwing (literatuur)
Methodisch opgezet en uitgevoerd
Praktisch haalbaar (generaliseerbaarheid)

Prijsuitreiking
Dit jaar zal de prijsuitreiking plaatsvinden bij gelegenheid van het jaarlijks terugkerend RhoChi symposium . Vanwege
de Covid-maatregelen zijn datum en locatie nog niet bekend.
Vragen
Meer informatie kun je vinden op onze website www.jds-stichting.nl
Bij vragen kun je contact opnemen met ondergetekende.
Wij hopen je inzending tegemoet te kunnen zien!
Met vriendelijke groet,

Thóra Hafsteinsdóttir
Voorzitter Johanna Diepeveen-Speekenbrink Stichting
E-mail: t.hafsteinsdottir@umcutrecht.nl

