
2020
De stichting Lof der Verpleegkunst beijvert zich te laten zien hoe mooi het verpleegkundig vak 
is, het beroep zichtbaarder te maken en bij te dragen aan het verminderen van het tekort aan 
verpleegkundigen. De doelstellingen van de stichting zijn:
• Het imago van het beroep van verpleegkundige verbeteren
• Jongeren te motiveren om te kiezen voor dit beroep
• De beroepsidentiteit te versterken

Lof der Verpleegkunstprijs 2020 
Om de doelstellingen te helpen bereiken wordt jaarlijks de Lof der Verpleegkunstprijs uitgeloofd. 
Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten worden uitgenodigd om een vlog 
te maken waarin zij laten zien wat hun vak inhoudt en waarvan de inhoud gericht is op het versterken 
van het imago en beroepsidentiteit. In 2020 is het thema: verpleegkundigen en verzorgenden en de 
COVID-19 epidemie. Voorbeeldonderwerpen kunnen zijn: 
• Wat zijn de lessen over het verpleegkundige beroep tijdens de COVID-19 epidemie?
• Versnelde invoering van ict-ontwikkelingen in de verpleegkunde, zoals gebruik van ZOOM en 

beeldbellen. 
• Samenwerking met je team, patiënten, familie, artsen en beleidsmakers bij COVID-19 zorg.
• Ervaringen met (onderlinge) steun en coaching
• Saamhorigheid en werkplezier

prijs

Criteria
• Vlogs gaan over het thema COVID-19 epidemie binnen 

de verpleegkunde. 
• Vlogs uit het alle velden van de verpleegkunde en het 

gehele land zijn welkom.
• Gemaakt door een verpleegkundige, verzorgende, of 

verpleegkundig specialist. Desgewenst met hulp van 
een professional. 

• Maximale duur is 3 minuten. 
• Vlog betreft nieuw materiaal. 
• Vlog is nog niet eerder vertoond. 

Jury
• AnneLoes van Staa, lector Hogeschool Rotterdam, 

voorzitter 
• Ingrid van Steenhoven, directeur Gezondheid, Welzijn & 

Sport Zadkine 
• Elke Berger, coördinator onderzoek Franciscusgasthuis 

Vlietland 
• Maaike van Sasse van IJsselt, verpleegkundige Erasmus 

MC (winnaar Lof der Verpleegkunstprijs 2019) 
• Ronald Touw, voorzitter VAR Parnassia 
• Carel van Hees, fotograaf 
• Jacqueline Stuurstraat, directeur deRotterdamseZorg 
• Onno Helder, Create4care, Erasmus MC, Hogeschool 

Rotterdam 

Tips
Kijk voor tips bij het maken van een vlog op: https://www.
verpleegkundigleiderschap.nu/handleiding-vlogs/ 

Deelnemen?
• 2 oktober 2020: uiterlijke inleverdatum vlogs. 

Insturen via WeTransfer naar e-mailadres 
bestuur@lofderverpleegkunst.nl

• 7 oktober 2020: juryoordeel gereed
• 4 november 2020: prijsuitreiking tijdens Lof 

der Verpleegkunst

Prijs
• Eerste prijs: € 500,- en een oorkonde 
• Tweede prijs: € 250,- en een oorkonde 
• Derde prijs: € 250,- en een oorkonde


