Reglement NRS Swierenga Thesis Award

Doel van de prijs
De NRS Swierenga Thesis Award wordt beschikbaar gesteld door de Prof. Dr. Jaap Swierenga
Stichting onder auspiciën van de NRS met als doel de aandacht te vestigen op hoogwaardig
wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan het inzicht in, of de behandeling van longziekten in de
breedste zin. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt voor het beste respiratoire proefschrift.

De Prijs
De winnaar krijgt een oorkonde en een bedrag van € 4500,- , dat vrij te besteden is aan onderzoek of
training op wetenschappelijk gebied. Tevens zal er een presentatie worden gehouden over de
besteding van deze prijs op het Young Investigator symposium van de NRS dat jaarlijks wordt
gehouden.

Kandidatuur
Kandidaten dienen te zijn gepromoveerd op een respiratoir onderwerp in het jaar voorafgaande aan
1 oktober van het jaar van indiening. Iedere hoogleraar mag per indieningronde één of meerdere
kandidaten voordragen die in het afgelopen jaar gepromoveerd zijn aan een Nederlandse
universiteit. Hiertoe moet hij/zij een aanbevelingsbrief schrijven aan de beoordelingscommissie, met
als bijlage vijf exemplaren van elk ingediend proefschrift. 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 het proefschrift van de kandidaat ligt op het terrein van respiratoire gezondheid en/of
ziekte, zal het onderzoek worden beoordeeld op de volgende criteria:
- de nieuwe inzichten in respiratoire gezondheid en ziekte verkregen door middel van het onderzoek;
- de maatschappelijke relevante van de vraagstelling;

- de originaliteit van de onderzoeksmethode;
- de wijze van presentatie van de resultaten in het proefschrift.

Procedure
Beoordelingscommissie
De beoordelingscommissie bestaat uit drie leden die zijn benoemd door het bestuur van de NRS. 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 te komen tot een advies aan het bestuur van de NRS over de
toekenning van de prijs.

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 oktober ;
- het uitbrengen van het advies door de beoordelingscommissie aan het bestuur van de NRS geschied
voor 31 december;
- de winnaar wordt in februari bekend gemaakt;
- de prijs wordt in april uitgereikt op de Longdagen (door voorzitter beoordelingscommissie, na
overhandiging aan deze door een vertegenwoordiger van de Prof. Dr. Jaap Swierenga Stichting).

Contactpersoon NRS
Secretariaat NRS
Universitair Medisch Centrum Groningen, secretariaat Longziekten, AA11
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
telefoon: +31-(0)50-3615799
fax: +31-(0)50-3619320

