Reglement NRS Swierenga Penning

Doel
De Swierenga Penning wordt beschikbaar gesteld door de Prof. Dr. Jaap Swierenga Stichting onder
auspiciën van de NRS en bij gelegenheid uitgereikt aan een persoon met grote verdienste op het
gebied van longziekten in de brede zin in Nederland. Het kan hierbij gaan om grote verdienste in de
diagnostiek en/of behandeling en/of de wetenschap van
longziekten en/of bijzondere maatschappelijke verdiensten
voor het vakgebied.

De Prijs
De winnaar krijgt de Swierenga Penning met oorkonde.

Kandidatuur
Per indieningronde kunnen één of meerdere kandidaten worden voorgedragen die zich op bijzondere
wijze hebben onderscheiden binnen de longziekten. Een persoon of rechtspersoon dient hiertoe een
aanbevelingsbrief met onderbouwing te schrijven aan de beoordelingscommissie, inclusief opgave
van minstens drie referenten, elk van een andere universiteit, ziekenhuis, instituut of vergelijkbare
maatschappelijke organisatie. De documenten kunnen naar het secretariaat van de NRS worden
gestuurd (Universitair Medisch Centrum Groningen, secretariaat Longziekten, AA11, Postbus 30.001,
9700 RB Groningen, t.a.v. Secretariaat NRS). De kandidatenlijst zal niet openbaar worden gemaakt.

Beoordelingscriteria
Na toetsing of de verdiensten van de kandidaat liggen op het terrein van de diagnostiek of
behandeling en/of de wetenschap en/of het maatschappelijk handelen op het gebied van longziekten,
zal de kandidaat worden beoordeeld op de volgende criteria:
- professionele oeuvre;
- toetsing bij opgegeven referenten;
- maatschappelijk belang voor Nederland.

Procedure
Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie bestaat uit drie leden die zijn benoemd door het bestuur van de NRS. Het
betreft leden met de volgende achtergrond: 1) de voorzitter van het bestuur van de Prof. Dr. Jaap
Swierenga Stichting; 2) een voormalig ontvanger van de penning; en 3) iemand van buiten het
longenveld met grote maatschappelijke en/of professionele status. De commissieleden worden
benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd. Het
NRS bestuur stelt een voorzitter voor. De commissie heeft tot taak om op basis van de
beoordelingscriteria, bij eenheid van stemmen, te komen tot een advies aan het bestuur van de NRS
over de persoon aan wie de penning zal worden toegekend. Bij gebrek aan een geschikte kandidaat
heeft de commissie de mogelijkheid om een negatief advies, c.q. geen laureaat voor te dragen.

Toekenning
Het bestuur van de NRS beslist over toekenning van de prijs op basis van het advies van de
beoordelingscommissie. De selectieprocedure is vertrouwelijk en over de uitslag van de selectie wordt
niet gecorrespondeerd.

Tijdschema
Het volgende tijdschema wordt gehanteerd:
- de deadline voor aanmelding is 15 januari 2015;
- de winnaar wordt eind februari benaderd;
- de penning wordt uitgereikt op de Longdagen door een vertegenwoordiger van de Prof. Dr. Jaap
Swierenga Stichting (voor het eerst vanaf 2014).
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9700 RB Groningen
telefoon: +31-(0)50-3615799
fax: +31-(0)50-3619320

