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PRIJS VOOR DE JONGE ONDERZOEKER 

 IN DE KINDERGENEESKUNDE 

 
 

 

 I. Algemeen 

 

1. Het onderzoek moet betrekking hebben op de kindergeneeskunde in de ruimste zin van het 

woord. Het kan zowel een klinisch wetenschappelijk onderwerp betreffen als een 

onderzoek met een fundamenteel experimentele, een epidemiologische of een 

psychologische vraagstelling. 

 

2. Het onderzoek dient een origineel karakter te dragen. 

 

3.  De inzending mag niet gaan om een enkele/losse publicatie.  

 

4. Van onderzoek dat al gepubliceerd is, mag de acceptatie van publicatie van het eerste 

artikel dat op het onderwerp betrekking heeft ten hoogste 3 jaar voor de sluitingsdatum 

hebben plaatsgevonden. De jury kan verificatie hiervan verzoeken. 

 

5. Het onderzoek behoeft op de sluitingsdatum niet gepubliceerd te zijn. Lopend onderzoek, 

b.v. ten behoeve van een dissertatie komt zeker voor indiening in aanmerking. 

 

6. De onderzoeker moet het onderzoek grotendeels zelf verricht hebben. 

 

7. De onderzoeker dient de Nederlandse nationaliteit te bezitten, dan wel in Nederland 

werkzaam te zijn. 

 

8. De onderzoeker mag op de sluitingsdatum nog geen 35 jaar zijn.  

  

9. De onderzoeker dient arts te zijn en dient werkzaam te zijn binnen de kindergeneeskunde 

of de intentie te hebben dit te gaan doen. 

 

10. De genomineerde moet bereid zijn het onderzoek in de Nederlandse taal te presenteren op 

het wetenschappelijk congres van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde in 

het jaar van de sluitingsdatum.   

 

11. De sluitingsdatum voor inzending is 17 april 2022.  

 

 

II. Vorm en inhoud  

 

1. De inzending dient uiterlijk op 17 april 2022 ingediend te zijn. Dit kan door deze te mailen 

naar nvk@nvk.nl.  

 

2.  De inzending dient te omvatten: 

- Een inleiding met de vraagstelling van het onderzoek. Zo mogelijk moet tevens het 

grotere kader worden aangegeven waarbinnen het onderzoek werd uitgevoerd. 

- De resultaten van het onderzoek. 

- Een bespreking van de resultaten, ook ten opzichte van eventuele literatuurgegevens. 

- De conclusie(s). 

- De betekenis van de conclusie(s) t.o.v. de vraagstelling, t.o.v. het grotere kader en 

t.o.v. de kindergeneeskunde. 

- Een lijst van publicaties, waarnaar in de tekst van de inzending werd verwezen. 
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3. In een begeleidend schrijven dient vermeld te worden: 

- Naam, geboortedatum en adres van de onderzoeker. 

- Curriculum Vitae. 

- Plaats waar de onderzoeker zijn onderzoek heeft verricht. 

- Een nauwkeurige omschrijving van hetgeen door de onderzoeker zelf en wat door 

anderen aan het onderzoek is bijgedragen. 

- Lijst van publicaties. 

 

4. Toevoegen aanleveren aanbevelingsbrief geschreven door de direct begeleider van het 

onderzoek. In deze brief worden de specifieke, meetbare kwaliteiten van de jonge 

onderzoeker benoemd en wordt de eigen inbreng in het onderzoek duidelijk. 

 

5. Indien de inzending niet aan de vereiste vorm voldoet, wordt de inzending door de 

beoordelingscommissie terzijde gelegd. 

 

III. De beoordeling 

 

De beoordeling geschiedt door een commissie, bestaande uit zeven leden van de NVK. 

 

De beoordelingscommissie is bevoegd om zich naar eigen goeddunken te informeren over het 

ingezonden onderzoek. Originaliteit, eigen werkzaamheid en relevantie voor de 

kindergeneeskunde zullen bij het beoordelen zwaar wegen. 

 

De beoordelingscommissie zal de inzenders uiterlijk 3 weken voor het wetenschappelijk 

congres van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde van haar oordeel op de hoogte 

stellen.  

  

De 5 genomineerden zullen op dit congres een voordracht houden over hun onderzoek. 

Tijdens genoemde congres zal door de voorzitter van de beoordelingscommissie voorlezing 

plaatsvinden van de gronden die de commissie tot haar oordeel brachten. Aansluitend zullen 

de prijzen (een 1e prijs bepaald door de beoordelingscommissie en een publieksprijs bepaald 

door een stemming onder het aanwezige publiek) worden uitgereikt door de vicevoorzitter van 

de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. 

 

 

 


