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Beste auteur, 

Allereerst van harte gefeliciteerd met het door jou behaalde masterdiploma Verplegingswetenschap! 

De Johanna Diepeveen Speekenbrink Stichting is er trots op jaarlijks de Johanna Diepeveen-Speekenbrink 

Wetenschapsprijs uit te reiken. 

 

Achtergrond  

De prijs is vernoemd naar Johanna Diepeveen-Speekenbrink, MPhil, BSN. Zij heeft een initiërende en leidinggevende 

rol gehad in de totstandkoming van de masteropleiding aan de Hogeschool Utrecht en de studierichting 

Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht. Ter ere hiervan is het Johanna Diepeveen Speekenbrink Fonds 

opgericht.  

 

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 Johanna Diepeveen Speekenbrink Wetenschapsprijs ontvangt de winnaar een bedrag 

van € 1.000. 

 

Wie kunnen meedoen  

Verpleegkundigen die de masteropleiding Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht hebben voltooid, 

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 afstudeeronderzoek 

en dat voor publicatie zal worden aangeboden aan een binnen- of buitenlands wetenschappelijk (verpleegkundig) 

tijdschrift of dat inmiddels voor publicatie is geaccepteerd, te zenden naar het secretariaat van de Johanna Diepeveen 

Speekenbrink Stichting:   
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T.a.v. Y.L.K. Damsma 
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ydamsma@umcutrecht.nl 
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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:  

 

 Titel artikel / onderzoek (helderheid onderwerp & design) 

 Abstract (gestructureerd) 

 Inleiding (achtergrond / literatuur / relevantie onderzoek) 

 Doel / onderzoeksvraag 

 Methode (design / populatie / inclusie criteria / data verzameling / data analyse)  

 Resultaten 

 Discussie (hoofdresultaten / link met literatuur / beperkingen / relevantie voor verpleegkunde / toekom stig 

onderzoek / linkt terug naar inleiding) 

 Argumentatie en wetenschappelijke onderbouwing 

 

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  
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