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Ook dit jaar zijn er weer veel innovatieve en creatieve implementaties door verpleegkundigen 
ingediend voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs. De jury ziet steeds vaker dat verpleegkundigen zélf 
goede ideeën kunnen uitwerken tot implementaties die leiden tot betere zorg. Verpleegkundigen uit 
de psychiatrie, VVT én algemene ziekenhuizen zijn zich er duidelijk van bewust dat er innovatie 
nodig is en kunnen de ruimte creëren om er zelf mee aan de slag te gaan. Het is belangrijk dat 
verpleegkundigen opstaan om innovaties te organiseren die ook echt goed blijken te werken, in 
plaats van de zo bekende verpleegkundige ‘work around’ te zoeken. Verpleegkundig leiderschap in 
de praktijk! 
 
Vanwege de covid pandemie was er dit jaar helaas geen publieksjury en koos de vakjury de winnaar.  
Verpleegkundigen die zelf wat indienen is leuk; maar een inzending ontstaan vanuit de wens van 
verpleegkundigen en vanuit verschillende invalshoeken uitgewerkt is nog mooier. De winnende 
inzending draagt bij aan betere intensive care zorg; nu een heel actueel onderwerp. De 
implementatie is een samenwerking van IC-verpleegkundigen, studenten, Hogeschool, patiënten én 
mantelzorgers. Een opname op de intensive care kan gevoelens van angst en machteloosheid 
oproepen bij naasten. IC-verpleegkundigen gaven aan behoefte te hebben aan een methode om 
familie nog meer te betrekken in de zorg. Door familie te laten participeren in de basiszorg op de IC 
krijgen zij het gevoel ‘iets te kunnen doen’ wat angst en stress kan verminderen en kan bijdragen 
aan het voorkomen of reduceren van het post intensive care syndroom bij zowel patiënt als naaste. 
Daarnaast worden naasten op deze manier voorbereid op de rol van mantelzorger. 
 
Helaas is het voor familie niet vanzelfsprekend om mee te doen aan het verlenen van zorg op de 
volwassen IC. Er zijn al wel initiatieven en methoden, maar de winnende IC verpleegkundigen 
wilden ook aandacht kunnen besteden aan mantelzorgers die laaggeletterd zijn en/ of een andere 
religieuze of culturele achtergrond hebben. Een doelgroep die niet altijd op 1 staat, maar waarbij 
inzet kan bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Met deze implementatie is er 
nu voorlichtingsmateriaal dat voor iedere mantelzorger op de IC geschikt is, waardoor meedoen wél 
mogelijk is. Dit jaar is er een Anna Reynvaan Praktijkprijs winnaar met heel veel potentie. 
Als deze doorontwikkelde methode goed werkt, dan kan de manier waarop de bestaande methode 
geschikt is gemaakt voor deze doelgroep ook worden gebruikt voor andere projecten.  
 
“‘PICS is niet niks’: familieparticipatie op Intensive Care” is de winnende inzending van de Anna 
Reynvaan Praktijkprijs 2020, ingestuurd door Boukje Dijkstra,  Lilian Vloet en Karin Felten van het 
Radboud UMC en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen! 
 
 
 
 


