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Amsterdam UMC brengt kerstboodschap uit
#zorgvoorkerst
Kerst ziet er dit jaar voor iedereen anders uit. Ook in de zorg zal er deze feestdagen

doorgewerkt moeten worden, misschien wel harder dan ooit. Waar het Amsterdam UMC

jaarlijks intern een kerstvideo uitbrengt, kiezen ze dit jaar voor een emotionele boodschap van

verbinding voor een bredere doelgroep. Onder de noemer een andere kerst, maar hetzelfde

gevoel wil het Amsterdam UMC alle medewerkers, patiënten en familieleden een hart onder

de riem steken. En roepen ze Nederland op om een kerstboodschap te delen met de zorg, onder

de hashtag #zorgvoorkerst.
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De eerste reacties zijn hartverwarmend zowel van personeel als (ex-)patiënten. Bas Smit, die

zich regelmatig inzet voor het Emma Kinderzoekenhuis, reageert onder de video: "Echt zo

mooi. De video is bedacht, ontwikkeld en mede gefinancierd door N=Content, het content label

van creatief bureau N=5. Anne Stokvis, hoofdredacteur N=Content: “Toen het Amsterdam

UMC ons benaderde voor een kerstvideo hoefden we niet lang na te denken. De afgelopen

weken hebben we dan ook nauw met ze samengewerkt, met deze kerstvideo als resultaat. Het

is mooi dat we met onze creativiteit, wat terug kunnen doen voor alle mensen die het

afgelopen jaar voor ons klaar stonden in de zorg.”

De video is gemaakt in samenwerking met de staf van het Amsterdam UMC. Het resultaat is te

zien op de social kanalen (zoals Instagram) van het Amsterdam UMC, met als kernboodschap:

"Het liefst vier je kerst in je eigen huis, maar als dat niet kan, zorgen we met z’n allen voor de

warmte van thuis." Dat is waar het met kerst uiteindelijk om draait.

Voor vragen en/of opmerkingen neem contact op met:

Monique Bergers
Director N=Content  
monique.bergers@nis5.nl  
06 13 36 32 57
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