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Tijdstip Activiteit Locatie

12.45u-13.10u Inloop:  koffie, thee en posterpresentaties Foyer Educatorium

13.15u-13.25u Opening door dagvoorzitter dr. Mieke Brouwer
Uitleg stemmen, voorstellen jury

Educatorium, 
zaal Megaron

13.25u-14.05u Lancering nieuwe alumni Klinische 
Gezondheidswetenschappen
Wie is het nieuwe presentatietalent en wint de 
Communicatorprijs?

Educatorium, 
zaal Megaron

14.15u-15.00u Fysiotherapiewetenschap
Scientia Fundus
Studie- en alumni-
vereniging Fysio-
therapiewetenschap 
presenteert:
Marcel Hendriks

Uitreiking Physiotherapy 
Sciences Talent Award  
(PhySTA)
Uitreiking en korte 
presentatie door de 
prijswinnaar

Educatorium,
zaal Ruppert-040

Logopediewetenschap
Logoscientia
Studie- en alumni-
vereniging 
Logopedieweten-
schap presenteert:

Lezing drs. Yvonne 
van Essen

Educatorium,
zaal Unnik-Groen

Verplegingswetenschap
Rho Chi at-large Chapter
STTI Connecting 
Leadership, Research, 
Education & Practice 
in Nursing

Uitreiking Johanna
Diepeveen-Speekenbrink
Wetenschapsprijs (JDS) & 
Jeltje de Bosch Kemper 
Best Practice Award
Inleiding door dr. 
Thora Hafsteinsdóttir 
en korte presentaties 
door de prijswinnaars

Educatorium, 
zaal Megaron



15.00u-15.45u Posterpresentaties, informatiestands, koffie/thee Foyer Educatorium

15.45u-16.00u Prijsuitreikingen 
Uitreiking Posterprijs
Door dr. Marco van Brussel 

Uitreiking Communicatorprijs
Door dr. Manon Kluijtmans

Educatorium, 
zaal Theatron

16.00u-17.00u 25e Mebius Kramer Lezing
Door prof. Susan Michie, professor of Health 
Psychology en Director van het Centre of 
Behaviour Change aan het University College 
London.

‘Changing behaviour: Tools for thought and practice’

Introductie door prof. dr. Marieke Schuurmans

Educatorium, 
zaal Theatron

17.00u-18.00u Feestelijke borrel / UU alumniborrel Foyer Educatorium



Inleiding van de verenigingen 
op de Wetenschapscarrousel
Wetenschappelijke inhoud en nieuwe ideeën zijn er om te worden verspreid! Tijdens de 

Wetenschapscarrousel zullen Masterstudenten Verplegingswetenschap, Fysiotherapie-

wetenschap en Logopediewetenschap op flitsende wijze vertellen over hun onderzoek.

De Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland, Logoscientia, Scientia Fundus en Rho 
Chi creëren, in samenwerking met de opleiding, een podium voor Masterstudenten om u kennis 
te laten maken met nieuw wetenschappelijk talent. Zo presenteren we onze nieuw afgestudeer-
de alumni Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW) aan de wetenschappelijke wereld.

Ook de Premaster- en 1e jaars Masterstudenten krijgen de gelegenheid om hun (literatuur)
onderzoek te presenteren aan de hand van posterpresentaties. Daarnaast zullen ook enkele 
alumni hun onderzoek op een poster presenteren.

Het traditionele stoffige imago van wetenschap levert nog te vaak taaie en weinig aansprekende 
onderzoekpresentaties op. Vaak bespreken wetenschappers in hun presentaties hun onderzoek 
en methodes tot in detail. Het kan voor de toehoorders lastig zijn daadwerkelijk een connectie 
met de materie te voelen. Daarom is het is belangrijk om als onderzoeker na te denken over hoe 
je jouw onderzoek voor het voetlicht brengt. Hoe zorg je dat jouw collega’s na jouw presentatie 
interesse tonen voor de uitkomsten van je onderzoek? Hoe kun je hen inspireren en enthousias-
meren, zodat ze over een week, een maand of een jaar nog weten wat die jonge wetenschapper 
vertelde en wat het onderzoek zou kunnen betekenen voor hun eigen praktijk?

Dit is het uitgangspunt voor de afgestudeerden bij de voorbereiding van de presentaties. 
U als toehoorder kiest vanuit dit perspectief samen met een jury, samengesteld uit eerdere 
prijswinnaars en de opleidingsdirecteur KGW, aan het einde van alle presentaties de beste 
“Communicator”. Nieuw is dit jaar ook de prijs voor de meest aansprekende poster.

Graag zouden we natuurlijk alle afstudeeronderzoeken presenteren, maar het is onmogelijk 
om daarvan in korte tijd werkelijk kennis te nemen. Daarom is er een samenvatting boekje 
gemaakt dat tijdens de wetenschapscarrousel is in te zien en ook online verkrijgbaar is via 
www.alumnivw.nl of alumni.vw.nederland@gmail.com.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u mailen naar alumni.vw.nederland@gmail.com.



Uit te reiken prijzen:  
Johanna Diepeveen-Speekenbrink Prijs, Jeltje de Bosch 
Kemper Best Practice Award en de PhySTA Award

Tijdens de Wetenschapscarrousel Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW) worden naast de 

Communicator-prijs voor meest inspirerende afstudeeronderzoekspresentatie en de Posterprijs 

drie prijzen uitgereikt: de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs, de Jeltje de Bosch 

Kemper Beste Practice Award en de PhySTA Award aan een recent afgestudeerde van respectie-

velijk het Masterprogramma Verplegingswetenschap van Universiteit Utrecht, de Master 

Advanced Nursing Practice (MANP) van Hogeschool Utrecht en het Masterprogramma Fysio-

therapiewetenschap van Universiteit Utrecht met afstudeerscripties van bijzondere kwaliteit. 

De Johanna Diepeveen-Speekenbrink Stichting reikt jaarlijks twee prijzen uit: de Johanna Diepeveen-

Speekenbrink Wetenschapsprijs aan een afgestudeerde verpleegkundige voor het beste weten-

schapsartikel, gebaseerd op een afstudeerscriptie Verplegingswetenschap van bijzondere kwaliteit. 

De Jeltje de Bosch Kemper Best Practice Award wordt uitgereikt aan een verpleegkundige die de 

Master of Advanced Nursing Practice (MANP) heeft afgerond. Deze prijs is een blijk van waardering 

voor de beste MANP afstudeerscriptie. De inzendingen voor beide prijzen worden door een 

onafhankelijke jury beoordeeld.

 

Scientia Fundus gaat voor de vierde keer de PhySTA award uitreiken. PhySTA staat voor Physio- 

therapy Science Talent Award; hierbij motiveren we beginnende fysiotherapiewetenschappers 

om verder te gaan met wetenschappelijk onderzoek en laten we zien dat hun inspanningen op 

dit gebied zeer gewaardeerd worden.

Over Johanna Diepeveen-Speekenbrink
Johanna Diepeveen Speekenbrink, oud-directielid 
van het UMC Utrecht, was vanaf 1 januari 1987 
projectleider Verplegingswetenschap. Ze stelt dat de 
professionalisering van het verpleegkundig beroep 
noodzakelijk is om aan de eisen van de veranderende 
zorgbehoefte in de maatschappij te kunnen blijven 
voldoen.

Voor informatie: t.hafsteinsdottir@umcutrecht.nl



Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland

In november 2010 is de Alumnivereniging Verple-
gingswetenschap Nederland opgericht. We richten 
ons op het bevorderen van de verplegingsweten-
schap door de allerlei activiteiten, met als doel de 

banden met alumni te onderhouden. Afgelopen voorjaar vierden we ons eerste lustrum met de 
presentatie van de Karakteristiek van de Verplegingswetenschapper. Deze is samen met een infografic 
te downloaden via www.alumnivw.nl

De kosten van het lidmaatschap zijn € 15,00 per jaar en € 10,00 voor aspirant-leden (Master-
studenten). Mail voor aanmelding of meer informatie naar: alumni.vw.nederland@gmail.com

Bestuur: Het bestuur bestaat uit Desirée Bierlaagh (voorzitter), Katja Bloem (vicevoorzitter), Anneke 
van den Pol-Grevelink (penningmeester en secretaris) en Eline de Craen, Hanneke Huisman en 
Inge Opbroek (aspirant bestuursleden). Binnenkort zal ook een studentvertegenwoordiger 
worden toegevoegd om de verbinding met de studenten te versterken. Er is nog ruimte voor 
nieuwe bestuursleden of leden voor de communicatiecommissie. Je kunt je belangstelling nu al 
kenbaar maken zodat alvast kan meedraaien en kijken of je je verkiesbaar wil stellen. Stuur een 
e-mail naar alumni.vw.nederland@gmail.com

Scientia Fundus

Scientia Fundus is de studie en alumnivereniging voor fysiotherapiewetenschap en focust zich 

op het verbinden van student en professional en het geven van bekendheid aan het vakgebied 

Fysiotherapiewetenschap.

Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar; aanmelden via secretaris@scientiafundus.nl

Voor meer informatie kijk op www.scientiafundus.nl

Bestuur 2017/2018: Het huidige bestuur bestaat uit Stein van den Heuvel (voorzitter),  Joris van der 

Steen (vicevoorzitter/secretaris ), Sam Beenhakker (penningmeester), Marcel Hendriks (activitei-

tencommissaris) en Thierry Franke (algemeen bestuurslid).



Studie- en alumnivereniging Logoscientia

Logoscientia is de studie- en alumnivereniging van de Master 
Logopediewetenschap van de Universiteit van Utrecht. Logoscientia 
brengt studenten en alumni Logopediewetenschap van de Universi-

teit Utrecht bij elkaar. De vereniging is opgericht op 27 augustus 2015 en is nog volop in 
ontwikkeling. De vereniging heeft twee doelstellingen:
1.  Een netwerk vormen van studenten, alumni en staf van de master Logopediewetenschap
2.  Bekendheid geven aan de studie Logopediewetenschap en de carrièremogelijkheden na de 

studie.
Binnen het netwerk is er kennisuitwisseling, maar er zijn ook informele activiteiten. De website is 
een van de communicatiekanalen van Logoscientia: www.logoscientia.nl. Naast de website is er 
een facebookpagina en is Logoscientia actief op Twitter. 

Het lidmaatschap is gratis voor pre-master studenten. Voor masterstudenten kost het lidmaat-
schap € 15,- per jaar. Voor alumni kost het lidmaatschap € 20,- per jaar. Het lidmaatschapsjaar is 
gelijk aan het academisch jaar en loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 

Bestuur: Het bestuur van Logoscientia bestaat uit 
Annelies Bron (voorzitter), Inge Klatte (secretaris), 
Gerda Bruinsma (penningmeester), Erik Hersbach 
(bestuurslid), Marijke Jansen (bestuurslid), Willemijn in 
’t Veld (bestuurslid), Margo Zwitserlood (bestuurslid) en 
Lotte Versteegde (bestuurslid). 

Voor meer informatie: www.logoscientia.nl

Rho Chi at Large Chapter 

Rho Chi at Large Chapter is een onderdeel van Sigma 
Theta Tau International (STTI) en heeft op dit moment meer dan 400 leden in Nederland. 
Informatie vind je op www.rhochi.eu. Als lid hoor je bij een wereldwijde verpleegkundige 
gemeenschap die je helpt bij de verpleegkunde betrokken te blijven. Lid zijn kan je helpen bij 
jouw carrière en bij het nemen van besluiten; het kan ook bijdragen aan het vergroten van je 
kennis.
Het digitale aanmeldingsformulier als Rho Chi at Large Chapter lid is te downloaden via de 
website www.rhochi.eu.  

Alumnivereniging  Verplegingswetenschap  Nederland  

  
In  november  2010  is  de  Alumnivereniging  Verplegingswetenschap  Nederland  opgericht  en  is  
daarmee  een  nog  jonge  vereniging.  Het  doel  van  de  vereniging  is:  het  bevorderen  van  de  
verplegingswetenschap  door  de  banden  met  alumni  te  onderhouden.    
De  kosten  van  het  lidmaatschap  zijn  €  15,00  /  jaar    en  €  10,00  voor  aspirant-‐leden  
(Masterstudenten).  
Voor  aanmelding  of  meer  informatie  alumni.vw.nederland@gmail.com    
Bestuur  
Het  bestuur  bestaat    uit  Katja  Bloem  (voorzitter),  Tineke  Holwerda  (secretaris),  Anneke  van  den  
Pol-‐Grevelink  (penningmeester)  en  Luuk  Preijde.    
  

Scientia  Fundus  
Scientia  Fundus  is  de  studie  en  alumnivereniging  voor  fysiotherapiewetenschap  en  focust  zich  op  
het  verbinden  van  student  en  professional  en  het  geven  van  bekendheid  aan  het  vakgebied  
fysiotherapiewetenschap.  
Het  lidmaatschap  bedraagt  €  35,00  per  jaar;  aanmelden  via  secretaris@scientiafundus.nl  
Voor  meer  informatie  kijk  op  www.scientiafundus.nl  
Bestuur  
Het  bestuur  bestaat  uit:  Davy  Paap  (voorzitter),  Yara  van  Kooij  (secretaris),  Belinda  van  Alphen  
(penningmeester),  Hedwig  van  der  Meer  en  Mark  Bonsink.     
  
Studie-‐  en  alumnivereniging  Logopediewetenschap  
De  studie-‐  en  alumnivereniging  voor  Logopediewetenschap  is  in  oprichting.  Al  sinds  2012  is  een  
enthousiaste  groep  logopediewetenschappers  actief  in  het  organiseren  van  een  jaarlijkse  
activiteit:  de  ‘Dag  van  de  Logopediewetenschap’.  In  het  collegejaar  2014-‐2015  zal  dit  uitgebouwd  
worden  naar  de  oprichting  van  een  officiële  vereniging  met  als  kernwaarden  binding,  
kennisoverdracht  en  profilering.    
Meer  informatie  over  lidmaatschap  en  actieve  betrokkenheid  bij  de  vereniging  volgt  tijdens  de  
wetenschapscarrousel.    
Informatie  over  de  Dag  van  de  Logopediewetenschap  is  te  vinden  op  
https://www.facebook.com/AlumniverenigingLogopediewetenschap    
 
 
Rho Chi at Large Chapter  
Sigma Theta Tau International  

Honor Society of Nursing               Rho  Chi  at  Large  Chapter    

Rho  Chi  at  Large  Chapter  is  een  onderdeel  van  Sigma  Theta  Tau  International  (STTI)    en  heeft  op  dit  
moment  meer  dan  400  leden  in  Nederland.  Informatie  vind  je  op  www.rhochi.eu.    Als  lid  hoor  je  
bij  een  wereldwijde  verpleegkundige  gemeenschap  die  je  helpt  bij  de  verpleegkunde  betrokken  te  
blijven.  Lid  zijn  kan  je  helpen  bij  jouw  carrière  en  bij  het  nemen  van  besluiten;  het  kan  ook  
bijdragen  aan  het  vergroten  van  je  kennis.  
Het  digitale  aanmeldingsformulier  als  Rho  Chi  at  Large  Chapter  lid  is  te  downloaden  via  de  website  
www.rhochi.eu.  Het  kandidaat-‐lid  moet  het  aanmeldingsformulier  zelf  invullen  en  met  een  kort  CV  
opsturen  vóór  15  oktober  2014  aan  Ada  ter  Maten,  counselor  en  voorzitter  van  de  Commissie  
Reglementen  en  Selectie  van  Rho  Chi  at  Large  Chapter,  a.j.ter.maten-‐speksnijder@hro.nl      



Bezoekadres:
Heidelberglaan 100 
3584 CX  UTRECHT

Postadres:
Postbus 85500 
3508 GA  UTRECHT

www.umcutrecht.nl
T. +31 (0)88 75 555 55

Mebius Kramer Lezing
Sinds het emeritaat in 1993 van prof. dr. Mebius Kramer wordt jaarlijks de Mebius Kramer Lezing 
gehouden. Met deze lezing wordt de decaan geëerd die Verplegingswetenschap aan de 
Universiteit Utrecht een plaats gegeven heeft. Dit jaar wordt de Mebius Kramer Lezing gegeven 
door prof. Susan Michie en zal voor het voltallige multidisciplinaire publiek als slotstuk van de 
middag de Mebius Kramer Lezing verzorgen getiteld ‘Changing behaviour: Tools for thought and practice’
The lecture will present frameworks for thinking about behaviour change and a method for developing 
effective interventions. The process starts from a model of behaviour in context (COM-B)and uses the 
Behaviour Change Wheel framework to guide intervention design and a taxonomy of behaviour change 
techniques (BCTTv1) to implement it in practice. 

Susan Michie is Professor of Health Psychology and Director of the Centre for 
Behaviour Change at UCL. Her research focuses on developing the science 
of behaviour change interventions and applying behavioural science to 
interventions. She works with a wide range of disciplines, practitioners and 
policy-makers and holds grants from a large number of organisations 
including the Wellcome Trust, National Institute of Health Research, 
Economic and Social Research Council and Cancer Research UK. She 
studied Experimental Psychology at Oxford University, obtaining a BA in 

1976, and a DPhil in Developmental Psychology in 1982. She studied Clinical Psychology at the 
Institute of Psychiatry, London University, obtaining an MPhil in 1978. She is a chartered clinical 
and health psychologist, and elected Fellow of the Academy of Social Sciences, the Academy of 
Medical Sciences, the Academy of Behavioral Medicine Research, the Society of Behavioral 
Medicine, the European Health Psychology Society, the British Psychological Society and a 
Distinguished International Affiliate of the American Psychological Association.


