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Algemene voorwaarden  

- Licht jouw idee zo goed en helder mogelijk toe in een film.  

- De film duurt maximaal 1,5 minuut. 

- Nederlands gesproken.  

- De film moet aansprekend en enthousiast zijn.  

- De volgende vraag staat bij het filmen centraal: Hoe neemt dit idee een dagelijkse 

zorg van mensen met diabetes weg?  

- Vat aan het eind filmpje jouw idee samen in één zin.  

 

Tips om een goede film te maken 

- Zorg voor een stabiel beeld. Dus film met een vaste hand of gebruik een statief.  

- Zoom tijdens het filmen niet of nauwelijks in. 

- Als je filmt met een telefoon, houd je telefoon dan horizontaal. 

- Zorg voor een goede geluidskwaliteit. Film in een rustige kamer zonder bijgeluiden.  

- Zorg voor een mooie rustige achtergrond die iets toevoegt aan je filmpje. Ruim 

rommel op.  

- Wees duidelijk en to the point.  

- Vertel een verhaal. Een verhaal brengt structuur, waardoor je boodschap beter te 

volgen is.  

- Houd rekening met auteursrecht wanneer je muziek als achtergrond gebruikt.  

- Zorg voor een goede belichting. 

- Film met het licht mee en niet tegen het licht in.  

- Film op ooghoogte.  

- Wees onderscheidend en uniek.  

 

Uitleg voor het maken van een goede video 

- Een simpele uitleg voor het maken van een video voor beginners  

https://www.youtube.com/watch?v=_w33ikRbtHQ  

- Tips voor een goede pitch 

https://www.youtube.com/watch?v=ra7w5QYcSY4  

- Hoe maak je van ruw materiaal een goede video? 

https://www.youtube.com/watch?v=X1Y_o9ezh4g  

 

Voorbeelden winnaars vorig jaar:  

- https://www.youtube.com/watch?v=akSQJo4rrmY 
- https://www.youtube.com/watch?v=0DqTHbTGBeg  
- https://www.youtube.com/watch?v=lvceHOAY69g 
- https://www.youtube.com/watch?v=yOiyeT6Tn00  

 

Contactinformatie 

Je kunt je film insturen via WeTransfer.com. Stuur het aanvraagformulier naar 

research@diabetesfonds.nl. Neem voor vragen contact op met het team Kennis & Innovatie 

van het Diabetes Fonds. Telefoon 033 462 20 55 of e-mail research@diabetesfonds.nl. 
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