
 Voorwaarden proefschriftprijs 
Inzenden voor: ……….. 

 

Proefschriften 
 
NESPEN heeft onderstaande prijzen ingesteld als aanmoediging voor veelbelovende onderzoekers om 
hun wetenschappelijke werk uit te kunnen dragen in het werkveld van klinische voeding en metabolisme. 
 
1. NESPEN zal vanaf 2020 jaarlijks een ‘proefschriftprijs’ groot € 500,- uitreiken aan het beste 

ingestuurde proefschrift op het gebied van klinische voeding en metabolisme. De prijs wordt uitgereikt 
tijdens het nationale voedingscongres. Beoordeling van de aanvraag geschiedt door een 
onafhankelijke jury, aangesteld door het bestuur van NESPEN. 

 
2. NESPEN zal vanaf 2020  € 250 bijdragen aan de drukkosten van geselecteerde proefschriften die 

bijdrage aan de doelstelling van NESPEN. Om iedereen kansrijk te laten zijn zal deze mogelijkheid 
tweemaal per jaar met deadline 1 december en 1 juni plaatsvinden.  

 
Voorwaardelijke criteria: 
 

1. Het proefschrift dient over een onderwerp te gaan gerelateerd aan klinische voeding en/of 
metabolisme met een promotiedatum in periode 1 december tot 31 mei en periode 2 van 
1 juni – 30 november 

2. Uw aanmelding voor de prijs dient vergezeld te gaan van een korte samenvatting t.b.v. 
van de website van NESPEN (ca. 300 woorden), in persberichtstijl en begrijpelijk voor 
'niet-ingewijden’ en het proefschrift zelf. 

3. De kandidaat heeft als eerste auteur ten minste eenmaal een uit het onderzoek voort-
gekomen abstract aangeboden aan het ESPEN congres of het nationale 
voedingscongres. 

4. De aanvrager kan het klinische voeding en/of voedingsmetabolisme karakter van het 
proefschrift aannemelijk maken indien: 

- hoofdstukken van het proefschrift zijn gepubliceerd in de hiervoor specialistische 
tijdschriften. 

- Resultaten beschreven in het proefschrift gepresenteerd zijn op specialistische 
congressen (bijv. ESPEN, ASPEN, NESPEN ). 

- Presentatie van (delen van) het onderzoek heeft plaatsgevonden in sessies van 
NESPEN  

5. Bij de uitreiking zal de begunstigde een presentatie geven over de inhoud van het 
proefschrift. 

6. De aanvrager dient lid te zijn of lid te worden van NESPEN 
 

De samenvattingen worden geplaatst in het proefschriftenarchief op de website van NESPEN, gelieve uw 
aanvraag daarom zowel schriftelijk als digitaal in te zenden. 
 
Inhoudelijke criteria: 
- Het proefschrift is onderscheidend op basis van Impact Factor(en) van journal(s). 

Voedingstijdschriften scoren doorgaans niet heel erg hoog, dus wel rekening houden met het 
vakgebied. Een IF >10 is onderscheidend. 

- Het proefschrift is onderscheidend op basis van de praktische toepasbaarheid in de klinische praktijk 
- Het proefschrift is onderscheidend in potentie voor de veranderingen in de klinische praktijk 
- Het proefschrift is onderscheidend in translationeel onderzoek (from bench to bedside) 
- Naast de wetenschappelijke kwaliteit van het proefschrift worden ook originaliteit, internationale 

betekenis, het casus-overschrijdend karakter en stijl meegewogen.  
- Toegankelijkheid, een brede uitstraling en een goede leesbaarheid - ook voor niet-specialisten - . 


