
                                                                                            
 

NFN-Nierstichting proefschriftprijzen 2020 
 

Ook dit jaar bestaat er de mogelijkheid voor promovendi mee te dingen naar de jaarlijkse NFN-
Nierstichting proefschriftprijs.   
 
Naast een prijs van € 1000,- en een oorkonde voor de winnaar zijn er twee prijzen van € 250,- voor de 
twee andere genomineerden.   
 
De prijzen worden financieel mogelijk gemaakt door een donatie van de Nierstichting. De prijzen 
worden uitgereikt tijdens de gecombineerde – virtuele - Nederlandse Nefrologie Dagen / NFN 
Najaarsvergadering die op dinsdag 12 en woensdag 13 oktober gehouden worden. 
 
Om in aanmerking te komen voor de prijzen dienen de proefschriften gerelateerd te zijn aan een 
promotie binnen het aandachtsgebied nefrologie in het kalenderjaar 2020. De proefschriften zullen 
beoordeeld worden door een jury, waarbij criteria onder andere zijn: 

• originaliteit, innovatie en zorgvuldigheid van het onderzoek, 
• wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek en 
• impact voor de patiëntengroep. 

De inzenders van de drie als best beoordeelde proefschriften worden uitgenodigd om tijdens de 
gecombineerde Nederlandse Nefrologiedagen / NFN Najaarsvergadering een korte presentatie over 
hun proefschrift te geven. De jury bepaalt naar aanleiding van de presentaties wie de uiteindelijke 
winnaar is van de proefschriftprijs. 
 
Om in aanmerking te komen voor de proefschriftprijs dient u vóór 31 mei 2021: 

• zich verplicht als deelnemer in te schrijven voor de NND 2021. Indien blijkt dat uw proefschrift 
tot de drie genomineerden behoort, ontvangt u van de organisatie een uitnodiging en worden 
uw congreskosten gerestitueerd, mits u uw proefschrift heeft gepresenteerd en uw betaling 
door de organisatie is ontvangen. 

• per e-mail een exemplaar van uw proefschrift in pdf format te sturen naar: secr@nefro.nl. 
Deze e-mail moet ook de titel van uw proefschrift, uw naam en promotiedatum bevatten, 
en een publicatielijst met de impact-factoren van de tijdschriften waarin de publicaties 
opgenomen in het proefschrift verschenen zijn. 

 

Deadline voor inzending: zondag 30 mei 23.59 uur! 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fwww.nefrologiedagen.nl%252f%26c%3DE%2C1%2C2pPjBoBpOtKf66CIFXPWWcSlE5tzqs7k22e4zw-kX2nS8PXvt95Rht0BPDDoONjjecOHp47Y-2GbXdlao5JjrhD9v-JSVNFS3nlwJtiQ%26typo%3D1&data=04%7C01%7Ce.j.Hoorn%40erasmusmc.nl%7C562944c8b0f44c415eb708d8f03a12af%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C1%7C637523479497753695%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=KHaV3ky%2FQ6P513n%2FDMu1JIY9WCkvCR5E%2BqSJZGpEV9k%3D&reserved=0
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