Reglement

“Jonge Onderzoekers Prijs Klinische Chemie”

Mogelijk gemaakt door de E.C. Noyons Stichting
1.

De Jonge Onderzoekers Prijs Klinische Chemie is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor
Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC).

2.

Deze prijs is bedoeld als eerbetoon aan een jonge onderzoeker, tenminste twee jaar lid van de NVKC
op het moment van aanmelden als kandidaat voor deze prijs, voor belangrijke wetenschappelijke
bijdragen op klinisch-chemisch gebied in brede zin (wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van
diagnostiek, evaluatie van therapie of prognose, biochemisch onderzoek gebaseerd op klinische
vraagstellingen of fundamenteel klinisch-gericht onderzoek) en dient als aanmoediging en steun om
verder klinisch chemisch wetenschappelijk onderzoek te verrichten. De prijs dient te worden besteed
voor de verdere wetenschappelijke ontwikkeling van de prijswinnaar in de ruimste zin des woords
(studieverblijf, aanschaf boeken en apparatuur e.d.). Binnen een jaar na de uitreiking deelt de
prijswinnaar aan het bestuur en de Wetenschapscommissie van de NVKC mede hoe de prijs is
besteed.

3. De prijs wordt in principe eenmaal per twee jaar uitgereikt.
4. De prijs ten bedrage van € 5.000,- wordt ter beschikking gesteld door de E.C. Noyons Stichting. De
prijs en de daarbij behorende oorkonde worden op de ledenvergadering of een wetenschappelijke
bijeenkomst van de NVKC door het bestuur uitgereikt. In bijzondere gevallen kan het bestuur van
deze regel afwijken.
5. Het bestuur van de NVKC doet tenminste drie maanden voor het uitreiken van de prijs door
berichtgeving op de website van de NVKC een oproep uitgaan voor het aanmelden door de
kandidaten.
6.

Het kandidaat stellen voor de prijs geschiedt door de onderzoeker. Ingezonden dient te worden een
volgens bijgaande indeling gestructureerd curriculum vitae inclusief de daarin gevraagde
uiteenzetting van de toekomstverwachtingen van het onderzoek. De gegevens dienen per e-mail te
worden toegezonden aan de voorzitter van de door het bestuur van de NVKC benoemde jury (zie
punt 8) en minimaal twee maanden voor het uitreiken van de prijs te worden aangeleverd.

7.

Inzenders mogen op het tijdstip van uitreiken van de prijs de leeftijd van 41 jaar nog niet hebben
bereikt. Zij dienen op het moment van uitreiken van de prijs werkzaam te zijn in of gelieerd te zijn
aan een afdeling Klinische Chemie. De onderzoeken mogen geheel of gedeeltelijk buiten Nederland
zijn verricht. Er dient een gerede kans te zijn dat de kandidaat in de klinische chemie werkzaam blijft.

8.

De beoordeling van de ingediende documenten en de keuze van de prijswinnaar geschiedt door een
jury die uit vijf personen bestaat, voorgedragen door de Wetenschapscommissie vanuit de leden van
de Wetenschapscommissie of andere leden van de NVKC en benoemd door het bestuur van de NVKC.
De jury kan advies vragen aan andere deskundigen. De voorzitter van de Wetenschapscommissie van
de NVKC is voorzitter van de jury. De jury geeft haar aanbeveling door aan het bestuur, tenminste 1
maand voor de beoogde uitreiking. Bij onvoldoende kwaliteit van de inzending(en) (ter beoordeling
van de jury) zal geen kandidaat worden voorgedragen. Het bestuur van de NVKC reikt dan de prijs
niet uit.

9.

10.

Criteria waarop gelet wordt bij de beoordeling:
-

Werk van de kandidaat heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het veld van de klinische
chemie in brede zin

-

Blijk van eigen initiatief en importantie van de wetenschappelijke bijdragen

-

Redelijke mate van zekerheid dat de prijs bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van het veld
Klinische Chemie in brede zin

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal het bestuur van de NVKC beslissen.

Vastgesteld door het bestuur van de NVKC, Utrecht, 12 november 2014.

