
 

 

 

Voordrachtformulier Maria ter Welle Prijs 2020 

Met dit formulier kunt u een kandidaat voordragen voor de Maria ter Welle Prijs 2020. 

Naast de persoonlijke gegevens van uzelf en de kandidaat vragen we u concreet toe 

te lichten waarom deze zorgverlener in aanmerking komt voor de Prijs.    

Stuur uw voordracht, voorzien van steunbrieven, uiterlijk woensdag 20 november 

2019, 09.00 uur naar de Nierstichting (secretariaatZI@nierstichting.nl). 

Voorgedragen kandidaten worden door de Nierstichting geïnformeerd. In de tweede 

week van januari wordt bekendgemaakt wie de Maria ter Welle Prijs 2020 ontvangt. 

De Prijsuitreiking vindt plaats tijdens het symposium Samen Sterk op 17 januari 

2020. 

Meer informatie over de prijs vindt u op www.nierstichting.nl/professionals/maria-ter-

welle-prijs.  

Datum  

 

Uw gegevens: 

Naam  

Functie  

Organisatie   

E-mail  

Adres/Postcode  

Woonplaats  

Telefoon  

 

Wie wilt u voordragen? 

Naam  

Functie  

Organisatie   

E-mail  

Adres/Postcode  

Woonplaats?  

Telefoon  

 

Steunbetuigingen 

Voordrachten voorzien van een schriftelijke ondersteuning van patiënten en/of 

zorgprofessionals verdienen sterk de voorkeur. Voeg de steunbrieven waarin de 

persoonlijke waardering verder uiteengezet wordt als bijlagen toe. 
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Geef een toelichting op uw voordracht. Beschrijf helder en concreet waarom u 

deze zorgverlener voordraagt.  

1. Professionele achtergrond van de zorgverlener (max. 300 woorden): loopbaan, 

relevante nevenactiviteiten, publicaties en andere activiteiten die bijdragen aan de 

ontwikkeling van de eigen beroepsgroep, het zorgveld en/of maatschappelijk veld. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

2. Motiveer waarom de zorgverlener de prijs verdient. Ga in op de getoonde inzet van 

de zorgverlener vanuit het directe belang van nierpatiënten: de bereikte resultaten 

die het leven van nierpatiënten vergemakkelijken en de kwaliteit van leven 

verbeteren (max. 500 woorden). 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Dit formulier (met steunbrieven als bijlagen) kunt u uiterlijk 20 november 2019, 

09.00 uur mailen naar secretariaatZI@nierstichting.nl, t.a.v. Marianne van der Pijl 

o.v.v. ‘Maria ter Welle Prijs 2020’ 
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