
 

 

VvE Publicatieprijs junior onderzoeker 

 

 

Voor wie is de prijs bedoeld? 

Deze prijs is bedoeld voor de beste epidemiologische publicatie van een junior onderzoeker. 

Voor het aanmelden van een publicatie gelden de volgende voorwaarden: 

 

 de onderzoeker is eerste auteur van de publicatie; 

 het artikel is gepubliceerd, in druk of geaccepteerd in het kalenderjaar voorafgaand aan 

de WEON; 

 iedere onderzoeker mag slechts één publicatie (geen proefschrift of rapport) indienen; 

 de publicatie mag één keer ingediend worden; 

 de publicatie is in het Nederlands of Engels geschreven; 

 de onderzoeker is op het moment van de deadline voor indiening niet langer dan drie jaar 

geleden gepromoveerd. De onderzoeker hoeft op het moment van de deadline voor 

indiening nog niet gepromoveerd te zijn; 

 de onderzoeker is lid van de Vereniging voor Epidemiologie. 

 

Hoe aan te melden? 

De onderzoeker levert de publicatie (als pdf-file) per e-mail aan bij het secretariaat van de 

Vereniging voor Epidemiologie (secretariaat@epidemiologie.nl). Als het artikel nog niet 

gepubliceerd is, vermeldt de onderzoeker de datum van acceptatie voor publicatie en het 

tijdschrift. Tevens vermeldt de onderzoeker de (vermoedelijke) datum van promotie. 

 

Kijk voor de deadline van het indienen van publicaties op de VvE website: 

www.epidemiologie.nl.  

 

De onderzoeker ontvangt een e-mail ter bevestiging van ontvangst.  

 

Selectie van de publicaties 

De selectie en beoordeling van de aangemelde publicaties vindt plaats in de volgende 

stappen: 

 

 Voorselectie: elke publicatie wordt beoordeeld door twee a drie leden van het Algemeen 

Bestuur van de VvE (senior-onderzoekers, geregistreerd epidemioloog-B). Voor de 

beoordeling van de publicatie zijn criteria opgesteld, zie bijlage I.  

 Uit de voorselectie worden op basis van de scores minimaal 3 en maximaal 5 publicaties 

geselecteerd die ter beoordeling aan de jury voorgelegd zullen worden. 

 

Jury 

De jury bestaat uit drie leden (hoogleraren) van het Nederlands Epidemiologie College. De 

voorzitter is afkomstig van de afdeling die dat jaar de WEON organiseert. De overige twee 

hoogleraren zijn afkomstig van de afdelingen die het jaar daarvoor respectievelijk het jaar 

daarop de WEON organiseren. Bij de samenstelling van de jury wordt een spreiding over de 

subdisciplines nagestreefd. 

 

De juryleden beoordelen de vijf publicaties aan de hand van vooraf vastgestelde criteria (zie 

bijlage II) en selecteren na onderling overleg de winnaar. Voor alle stappen geldt dat een 

beoordeler dan wel jurylid geen band mag hebben met de indiener. 
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Uitreiking van de prijs 

De prijs (een oorkonde in lijst, bos bloemen en een geldcheque van € 750) wordt uitgereikt 

tijdens de WEON. De winnaar geeft, voorafgaand aan de uitreiking, een presentatie van 5 

minuten over zijn/haar publicatie. De voorzitter van de jury draagt zorg voor het juryrapport, 

dat tijdens de uitreiking van de prijs wordt voorgelezen. Aan de fotograaf wordt gevraagd om 

van de uitreiking van de prijzen foto’s te maken. Deze worden geplaatst op de VvE website. 

 

Besteding van de prijs 

Het geldbedrag dient te worden besteed aan het bezoeken van een (internationaal) congres 

of het volgen van een cursus op het gebied van de Epidemiologie. 

 

De winnaar dient hiertoe een verzoek in bij het secretariaat van de VvE met een korte 

beschrijving van het congres die hij/zij wil bezoeken of de cursus die hij/zij wil volgen. Deze 

aanvraag wordt beoordeeld door de portefeuillehouder WEON prijzen van het algemeen 

bestuur van de VvE. De VvE laat binnen 14 dagen weten of het akkoord is om de prijs 

hieraan te besteden. 

 

Over het congres of de cursus dient een kort verslag geschreven te worden voor Epistel.  

 

Na inlevering van dit verslag, kunnen, met overlegging van inschrijvings- en betalingsbewijs, 

de kosten tot een maximum van €750 gedeclareerd worden bij het secretariaat van de VvE. 

 

De geldcheque is twee jaar geldig. 

 
 


