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Op 12 mei vieren we de dag van de verpleging. Dit jaar is dat tevens de 200ste 
geboortedag van Florence Nightingale en is 2020 het internationale jaar van 
de verpleging. Op dezelfde dag start ook nog eens het Eurovisie Songfestival in 
Rotterdam. Alle reden dus voor een feestelijke Lof der Verpleegkunst 2020, met een 
aantrekkelijk programma met een lunch, lezingen, zang, de Lof der Verpleegkunstprijs 
en een informatiemarkt.

Ontvangst met lunch 

   Verpleegsters zijn zo akelig flink 
   Ellen Boonstra, auteur van Nu ben ik verpleegster, beeldvorming 
   over het beroep van de verpleegkundige in meisjesboeken 

   Fysieke overbelasting in de zorg is niet nodig 
   Tinie Hake, fysiotherapeute, laat zien hoe transfers van patiënten  
   een ‘gezamenlijke beweging zonder kracht’ kunnen zijn. 

   Geluksmomenten creëren voor mensen met dementie 
   Teun Toebes, verzorgende in een verpleeghuis en student    
   verpleegkunde, laat op originele manier de veelzijdigheid van 
   ouderen en de zorg zien.  

   Zorgtechnologie binnen de verpleegkunde 
   Een presentatie van Albeda zorgcollege, Erasmus MC, Zadkine,  
   Hogeschool Rotterdam en Franciscus Gasthuis & Vlietland. 

  
  Datum
  12 mei 2020

  Tijd
  12.00 - 17.30 uur

  Locatie
  De Doelen, Rotterdam

  Inschrijven
  Kan vanaf heden

  Website
  www.lofderverpleegkunst.nl

  E-mail
  bestuur@lofderverpleegkunst.nl

Pauze

Voeding: de rol van verpleegkundigen en verzorgenden 
Dr. Canan Ziylan, kerndocent verpleegkunde aan Hogeschool Rotterdam. 

Verpleegkundigen: Open up!   
Vanavond begint in Rotterdam het Eurovisie Songfestival met als motto: Open up! Met deze slogan 
nodigen we verpleegkundigen uit, die zich immers bij uitstek openstellen voor de ander. Doe mee en 
vooral: zing mee met Lady Charity! 

Lof der Verpleegkunstlezing: Zeker weer een psychiatrisch geval: over omgaan met onbegrepen 
gedrag 
Door dr. Bauke Koekkoek, crisisdienstverpleegkundige, lector aan de Hogeschool Arnhem en 
Nijmegen en de Politieacademie. 

Uitreiking Lof der Verpleegkunstprijs ‘Zorgtechnologie binnen de verpleegkunde’ 
door Maaike van Sasse van IJsselt, senior verpleegkundige Erasmus MC en winnaar van de Lof der 
Verpleegkunstprijs 2018 en AnneLoes van Staa, lector Hogeschool Rotterdam en bestuurslid Lof der 
Verpleegkunst.

Afsluiting met borrel


