Jury Henk Ritzen-prijs 2019

Vijf nominaties voor het beste
artikel 2019
De ‘Henk Ritzen–prijs 2019’ wordt voor de vijfde keer uitgereikt en is de bekroning van het beste artikel dat in
2019 in OenG is gepubliceerd. De voormalige hoofdredacteur heeft vijf artikelen genomineerd waaruit de jury
één artikel kiest als beste OenG-artikel van 2019. De prijs bestaat uit een trofee (wisselbeker), een oorkonde en
een jaarabonnement.
Henk Ritzen, emeritus lector en onderzoeker

Groslijst
Op basis van een groslijst van negen
artikelen gepubliceerd binnen de
thema’s ‘Best Practices’, ‘Leerpraktijk’
en ‘Onderzoek actueel’ zijn vijf artikelen
genomineerd.
Artikelen 2019
Drie artikelen beschrijven een best
practice, één artikel een leerpraktijk en
één artikel een onderzoek. Het artikel
van Bart Cusveller en Yfke Nawijn heeft
een goede structuur. De praktijk is door
studenten onderzocht (evidence-based)
en het thema ‘het handelingsgedrag
van zorgprofessionals verbeteren’ is
vernieuwend. Ingeborg Wolters schrijft
een strategisch artikel. Zij kijkt vooruit
en laat de lezers niet in vaste kaders denken, maar creatief in de toekomst van de
zorg. De auteursgroep Hester Smeets,
Richard Pitt, Aimee van Loon en Albine
Moser geeft de lezer een handelingskader om in de opleiding of zorginstelling
interprofessioneel leren te begeleiden.
De docenten kunnen de inhoud meteen
in hun opleidingspraktijk toepassen.
Truus Groenendijk-van Woudenbergh,
Debbie ten Cate, Ytje van der Veen en
Roelof Ettema breken op basis van een
uitgebreide literatuurlijst een lans om
het thema voeding op te nemen in de
bacheloropleiding verpleegkunde. De auteurs formuleren een heldere probleemstelling en geven overzichtelijk weer hoe
voedingszorg in de curricula van twee
hogescholen voorkomt. Conclusies en
aanbevelingen completeren het artikel.
De onderzoekers Bas Steunenberg en
Floor Oostwegel bekijken de compe10
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tenties van een zorgprofessional die
migrantenouderen verzorgt. Een onderzoekstechnisch slim opgezet onderzoek
over een relevant maatschappelijk
vraagstuk.
Genomineerde artikelen 2019
De volgende vijf artikelen worden
beoordeeld door de jury (Joke van der
Meer, Remco Ebben, Henk Ritzen):
• Ervaringen met inleefsessies. Simulatieleren in het zorgethisch lab Zwolle.
Auteurs: Bart Cusveller en Yfke Nawijn,
respectievelijk verbonden aan de hogeschool Viaa te Zwolle en revalidatiecentrum Vogellanden in Zwolle.
Rubriek: Best Practices.
• Anticiperen door de inzet van
toekomstscenario’s.
Auteur: Ingeborg Wolters, verbonden
aan de Fontys Hogeschool Mens en
Gezondheid.
Rubriek: Best Practices.
• Begeleiden van interprofessionele groepen: toolkit voor docentprofessionalisering.
Auteurs: Hester Smeets, Richard Pitt,
Aimee van Loon en Albine Moser,
verbonden aan Zuyd Hogeschool en
Universiteit van Maastricht.
Rubriek: Leerpraktijk.
• Krijgt voeding in het verpleegkundig
onderwijs meer vaste grond onder de
voeten?
Auteurs: Truus Groenendijk-van
Woudenbergh, Debbie ten Cate, Ytje
van der Veen en Roelof Ettema, verbonden aan de Christelijke Hogeschool
Ede, Hogeschool Utrecht en Universiteit
Utrecht. Rubriek: Best Practices.

• Cultureel Competente Zorg. Reflectie
op de eigen normen en waarden als
uitgangspunt.
Auteurs: Bas Steunenberg en Floor
Oostwegel, verbonden aan de Hogeschool Utrecht.
Rubriek: Onderzoek actueel, uitgelicht.
Niet genomineerde artikelen
Artikelen van de redactieleden en
bewerkte artikelen die eerder zijn
gepubliceerd maken geen kans op een
nominatie. Deze artikelen verdienen
een eervolle vermelding. Zonder een
auteur tekort te doen, noem ik Mariël
Rondeel. Haar artikel over de leerinterventies in een snelkookpan is inspirerend! Ook de columns van Marieke
Schuurmans zijn een feest om te lezen.
Marieke brengt de actualiteit bij de
lezer, houdt rekening met de doelgroep,
geeft haar verhaal een persoonlijk tintje,
schrijft vanuit een wetenschappelijke
onderzoekshouding en beëindigt haar
column met een retorische vraag of een
uitsmijter! Ook de interviews van
Jacqueline Dijkstra worden gewaardeerd. Helder en met respect voor de
geïnterviewden geschreven. Genoeg
eer voor de redactie. Nu samen met de
juryleden aan de slag met de beoordeling van de artikelen!
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