Joke Mintjes Award 2022
Beste collega’s en studenten in de acute of intensieve zorg
Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg reikt op woensdag 15 juni 2022 al weer voor de 8e keer
de Joke Mintjes Award uit tijdens hun symposium.
Deze award wordt toegekend aan een onderzoeksproject uitgevoerd door studenten, dat
bijdraagt aan de verbetering van de patiëntenzorg, en tevens bijdraagt aan onderzoek en
wetenschappelijke kennis in het domein van de acute intensieve zorg.
Wij nodigen alle collega’s, docenten en studenten in Nederland uit om projecten voor te dragen
of zelf in te zenden voor deze award. Omdat het laatste symposium vanwege de
coronapandemie al even geleden is, kunnen projecten uit 2020-2022 worden voorgedragen. Uit
de voorgedragen projecten worden drie projecten genomineerd. De student(groepen) die de
genomineerde onderzoeksprojecten uitgevoerd hebben worden gevraagd een korte vlog op te
nemen met een presentatie van hun project. Op 15 juni 2022 aan het einde van het symposium
zal de bekendmaking van de winnaar plaatsvinden.

Zijn er in 2020-2022 bijzondere onderzoeksprojecten geweest, uitgevoerd door studenten,
waarvan u denkt dat zij de award verdienen, en die door de opleiding minimaal met een 8
zijn beoordeeld, dan kunt u deze projecten voordragen bij veronica.varol@han.nl
Criteria: De jury beoordeelt de producten in ieder geval op:
●
de praktijkgerichte vraagstelling voor de acute intensieve zorg
●
gebruikte (wetenschappelijke) methode en inhoud,
●
samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, praktijk, onderzoek
●
praktische klinische relevantie van de resultaten/conclusies
●
maatschappelijke relevantie
●
mate van kenniscirculatie van resultaten naar onderwijs en praktijk
Wat stuur je in uiterlijk 16 mei 2022:
• Het eindproduct van je onderzoek: verslag, artikel of wat je opleiding vereist
• Een samenvatting van maximaal 300 woorden
• Max 2 A4 waarin je ingaat op wat de impact van je onderzoek is voor de praktijk,
onderzoek en het onderwijs
Graag de volgende gegevens bij inschrijving vermelden:
- naam onderzoeksproject
- contactgegevens betrokken studenten: namen, email en telefoonnummer
- contactgegevens begeleiders en hogeschool/opleiding waar dit project gedaan is.
Inschrijving voor het symposium is online mogelijk via de HAN agenda: Sterk naar de toekomst

