
Reglement prof. dr. E. Gorterpenning 
 

1. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde reikt periodiek een bronzen penning 

uit, welke de naam draagt van Prof.dr. E. Gorter. De eerste maal heeft de uitreiking 

plaatsgevonden in 1983. 

 

2. De penning wordt in principe om de drie jaar toegekend aan een Nederlandse kinderarts, 

een in Nederland werkzame kinderarts of een persoon met bijzondere verdienste op het 

gebied der kindergeneeskunde.  

 

3. De Gorterpenning is een prestigieuze prijs. Bijzondere verdienste voor de kindergeneeskunde 

gaat over wetenschap en vooruitgang van het vakgebied, maar ook over maatschappelijke 

implicaties voor de gezondheid van kinderen. 

 

4. De beoordeling geschiedt door een daartoe door het bestuur van de NVK benoemde 

commissie, bestaande uit vijf leden, waarvan ten minste één hoogleraar in de 

kindergeneeskunde is en één bestuurslid. Deze commissie wordt ruim voor de uitreiking 

benoemd. Uit haar midden wijst de commissievoorzitter en secretaris aan. 

 

5. Minimaal een half jaar voor de uitreiking worden de leden van de NVK erop geattendeerd 

dat zij het recht hebben de aandacht van het bestuur te vestigen op bepaalde personen. 

Tevens informeert het bestuur bij de hoogleraren in de kindergeneeskunde of zij iemand 

wensen voor te dragen. 

 

6. Voor de voordracht van personen geldt dat men voorgedragen wordt. De voordracht 

beschrijft de loopbaan van de kandidaat en de motivatie waarom de kandidaat in 

aanmerking komt voor de prijs (minimaal 1 en maximaal 2 A4). 

 

7. Door de voorzitter van de commissie van beoordeling zal voorlezing plaatsvinden van de 

gronden die de commissie tot haar oordeel brachten. 

 

8. De uitreiking van de penning vindt plaats door de voorzitter van het bestuur van de NVK 

tijdens een wetenschappelijke vergadering. De laureaat krijgt ruim de tijd de bijzondere 

verdienste voor de kindergeneeskunde toe te lichten. 

 

9. De kosten van de penning en de onkosten die een gevolg zijn van de uitvoering van het 

reglement worden gedragen door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. 

 

10. De maker van de penning is de heer Niel Steenbergen. De penning wordt in brons gegoten. 


