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Maria ter Welle Prijs  
Verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden en diëtisten zijn voor nierpatiënten een belangrijke 
steun in de behandeling en zorg. De Maria ter Welle Prijs is een uiting van waardering voor een 
individuele zorgverlener uit een van de drie beroepsgroepen, die zich heeft onderscheiden in het werk 
voor nierpatiënten. Niet de beloning van een specifiek initiatief maar langdurige inzet en invloed over 
de breedte van het vak, in de directe patiëntenzorg maar ook daarbuiten, wordt met deze prijs 
gehonoreerd. 

De Maria ter Welle Prijs is een initiatief van de Nierstichting en de Willem Kolff Stichting die in principe 
jaarlijks wordt toegekend. De Prijs is een eerbetoon en bestaat uit een medaille die door de Willem 
Kolff Stichting ter beschikking wordt gesteld, een oorkonde en een bedrag van € 2.000 dat besteed 
kan worden aan opleidingen of congressen, vakmatige ontwikkeling of kan worden ingezet in 
verbetering van de patiëntenzorg.  

De Maria ter Welle Prijs wordt dit jaar uitgereikt op dinsdag 30 november 2021. Waar en hoe we dit 
doen maken we later bekend.  

Jury Maria ter Welle Prijs 

De jury bestaat uit:  

− De manager Zorg & Innovatie van de Nierstichting (voorzitter) 
− Een patiëntvertegenwoordiger vanuit de Nierpatiënten Vereniging Nederland 
− Vertegenwoordigers uit de besturen van: 

o Vereniging voor Maatschappelijk Werkenden Nefrologie 
o Vereniging van Diëtisten Nierziekten Nederland 
o V&VN Dialyse & Nefrologie Vereniging van dialyseverpleegkundigen 
o Nederlandse Federatie voor Nefrologie 
o Willem Kolff Stichting 

De organisatie van de Maria ter Welle Prijs is in handen van de Nierstichting (secretaris: Marianne van 
der Pijl). 

Wie kan een kandidaat voordragen? 

• Individuele patiënten en hun naasten 
• Zorgverleners 
• Besturen en leden van beroepsorganisaties en (regionale) patiëntenverenigingen 

Hoe wordt een kandidaat voorgedragen? 

• Door middel van een voordrachtformulier dat per e-mail wordt ingediend bij de Nierstichting. 
• Voordrachten voorzien van een schriftelijke toelichting van patiënten en zorgverleners waarin 

de persoonlijke waardering verder uiteen gezet wordt verdienen de voorkeur. Deze zijn vaak 
doorslaggevend in het besluit van de jury.  
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Beoordelingscriteria 
Bij de beoordeling door de jury worden de volgende criteria meegenomen: 

• De kandidaat is een verpleegkundige, maatschappelijk werker of diëtist werkzaam binnen de 
nefrologische zorg. 

• De kandidaat heeft zich langdurig ingezet vanuit het belang van nierpatiënten en heeft 
aantoonbare resultaten bereikt die het leven van nierpatiënten vergemakkelijken en de 
kwaliteit van leven verbeteren.   

• De activiteiten van de kandidaat dragen bij aan de ontwikkeling van de eigen beroepsgroep, 
het zorgveld en/of het maatschappelijk veld.  

Procedure:  

• Op basis van de voordrachtformulieren en discussie in de jury worden de kandidaten 
beoordeeld door de individuele juryleden. Deze beoordelingen leiden tot een rangorde van de 
kandidaten op basis waarvan de jury tot een gemotiveerde keuze voor één of meerdere 
kandidaten zal komen. Mocht de jury niet tot een unaniem oordeel komen dan zullen de 
betreffende kandidaten gemotiveerd voorgelegd worden aan de directie van de Nierstichting 
die het doorslaggevende besluit neemt.  

• Als een lid van de jury zelf kandidaat is voor de prijs, dan kan hij/zij niet deelnemen aan de 
discussie, beoordeling en besluitvorming. Dit geldt ook als een lid van jury afkomstig is uit 
hetzelfde centrum als de kandidaat.   

• Mocht de jury van oordeel zijn dat geen van de voorgedragen kandidaten aan de criteria van 
de Prijs voldoet, dan is voorzien in de mogelijkheid de prijs niet toe te kennen.  

• Hoewel de Nierstichting en Willem Kolff Stichting er met de Prijs naar streven de drie 
beroepsgroepen evenwichtig te waarderen, zal eventuele dominantie van een van de 
beroepsgroepen in de toekenning van de Prijs niet meewegen in de beoordeling ten gunste 
van de minder gehonoreerde beroepsgroep. Immers, in de toekenning staat de kwaliteit van 
de kandidaat voorop. Wel zal hier vanuit de organisatie op voorhand aandacht voor zijn en 
zullen alle beroepsgroepen nadrukkelijk worden aangemoedigd kandidaten voor te dragen.  

Planning 

Openstellen aanmeldingen:  20 augustus 2021 
Sluiting inschrijving:    4 oktober 2021 
Besluitvorming jury:    medio oktober 2021 
Uitreiking prijs:  30 november 2021  


