Reglement van de Gorter- en de Graaffprijs
1. De prijs wordt toegekend aan een Nederlands k1inisch chemicus, lid van de Nederlandse
Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, die zich op één of meerdere
van de volgende terreinen bijzonder heeft onderscheiden:
a. De ontwikkeling van de klinische chemie in Nederland als klinisch ondersteunend
specialisme, alsmede de organisatorische vormgeving hieraan en het hieraan gestalte geven
ten opzichte van de andere vakgebieden.
b. De kwaliteitsbewaking van de klinische chemie in Nederland en/of voor de relevantie
(toepasbaarheid) van de verkregen klinisch chemische patiëntenresultaten.
c. De ontwikkeling van een bepaalde methode of techniek, die een grote invloed heeft gehad op
de klinisch chemische praktijkervaring.
d. De productie van een belangwekkend (totaal) oeuvre op een omschreven klinisch chemisch
deelgebied.
2. De prijs wordt toegekend door het Bestuur van de NVKC, op voordracht van een - door het
Bestuur ingestelde - jury. De prijs bestaat uit een bronzen plastiek en een oorkonde.
3. De prijs wordt elke drie jaar toegekend. Indien de jury beslist dat geen kandidaat beschikbaar
is die voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 1, kan het Bestuur - naar eigen mening een nieuwe jury benoemen om de toekenning van de prijs in het navolgend jaar te bezien.
4. De jury bestaat uit 5 personen, die tezamen het gehele gebied van de klinische chemie op de in
artikel I genoemde aspecten kan overzien. De jury wordt telkenmale opnieuw door het Bestuur
benoemd. Uit de jury wijst het Bestuur een voorzitter aan. Deze voorzitter dient bij voorkeur
reeds eerder in een jury voor de prijs zitting hebben gehad. De samenstelling van de jury
wordt bekend gemaakt 6 maanden voor de uitreiking. De bekendmaking geschiedt onder meer
door publicatie op de website van de NVKC.
5. Niet-jury leden kunnen de jury schriftelijk en beargumenteerd op kandidaten attenderen.
6. De jury brengt haar rapport, waarin haar voordracht of teruggave van haar voordracht is
omschreven, uit bij het bestuur anderhalve maand voor uitreiking.
7. Het Bestuur volgt de voordracht van de jury. Indien de jury haar opdracht teruggeeft, kan het
Bestuur besluiten als in artikel 3, laatste alinea.
8. De uitreiking van de prijs geschiedt door de voorzitter van het bestuur tijdens een
wetenschappelijke vergadering of tijdens een algemene ledenvergadering van de NVKC.

Toelichting: Het is de bedoeling, dat de toekenning van de Gorteren de Graaffprijs een gebeurtenis
van gewicht blijft. Daarom is voorzien in de mogelijkheid om de prijs niet toe te kennen, indien geen
geschikte kandidaat gevonden wordt. Bij uitzondering kan de prijs toegekend worden aan
een niet-lid van de NVKC. In dat geval dient de wetenschappelijke inbreng op het vakgebied van de
klinische chemie als criterium.
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