
 
Reglement 
 
Basale Junior onderzoeker Prijs 
De sectie Experimentele Gastroenterologie (SEG) van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie (NVGE) kent jaarlijks 
een prijs toe voor de in het voorgaande jaar gepubliceerde wetenschappelijke publicatie met bijzondere basaal wetenschappelijke 
waarde op het gebied van de gastroenterologie. Voor deze prijs komen junior onderzoekers werkend in Nederland of in het 
buitenland en buitenlandse onderzoekers werkend in Nederland, in aanmerking. De onderzoeker kan meedingen tot 2 jaar na de 
promotie. De inzender dient lid te zijn van de SEG. De publicatie dient verschenen te zijn tussen 1 januari en 31 december, 
waarbij de datum van online publicatie leidend is. De inzending kan alleen de vorm hebben van een artikel gepubliceerd in een 
wetenschappelijk peer reviewed medium en moet voorafgaand een de voorjaarsvergadering (Dutch Experimental 
Gastroenterology and Hepatology, DEGH meeting) aangeboden worden aan het secretariaat van de SEG Dr. L. Hawinkels 
(L.J.A.C.Hawinkels@lumc.nl). 
 
Prijs 
De prijs wordt de Basale Junior Onderzoekers Prijs van de SEG genoemd en bestaat uit een geldsom van € 500,-. De prijs wordt 
jaarlijks uitgereikt aan een onderzoeker met de beste basaal wetenschappelijke gastroenterologische  publicatie. De Basale 
Junior Onderzoekers Prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de voorjaarsvergadering van de NVGE (DEGH). 
 
Samenstelling 
De prijs wordt toegekend door een jury bestaand uit het bestuur van de SEG aangevuld met 2 leden van de NVGE.  
 
Beoordeling 
De beoordeling van de artikelen geschiedt schriftelijk. Bij de beoordeling worden de volgende elementen betrokken: duidelijkheid 
van de vraagstelling, originaliteit, sterkte van de publicatie uitgedrukt in impactfactor, gebruikte methode, wetenschappelijke 
waarde, klinische impact / relevantie, klinisch of basaal, lay-out, opbouw en leesbaarheid. 
Slechts de eerste auteur van de publicatie kan deelnemen. Bij ‘joint first authors’ kan slechts een van de auteurs meedingen naar 
de prijs. De junior onderzoekers mogen deelnemen tot 2 jaar na de promotie en in het jaar van publicatie lid te zijn van de 
NVGE/SEG. Bij de termijn van 2 jaar wordt het gehele kalenderjaar gerekend vanaf de promotie. Bij een promotie op 7-7-2011 
mag een kandidaat een artikel dat in het kalenderjaar 2013 verschijnt insturen. 
Het onderwerp dient betrekking te hebben op de experimentele gastroenterologie  in de breedste zins des woords. Het is aan de 
jury om het overwegend gastroenterologische karakter van een publicatie te oordelen. Het staat de jury vrij om deskundigen te 
raadplegen. De beraadslagingen van de jury zijn geheim. De jury stelt een schriftelijk rapport op waarin de keuze van de 
genomineerden wordt gemotiveerd.  
 
Prijsuitreiking 
De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de DEGH meeting  op de voorjaarsvergadering van de NVGE. Uit drie genomineerden 
zal daar in een zgn. ‘battle” door de jury de winnaar worden geselecteerd. Tijdens deze ‘battle’ krijgen de drie genomineerden 
m.b.v.. een korte presentatie de gelegenheid hun paper te presenteren.  De voorzitter van de jury reikt de prijs uit  en motiveert 
de keuze van de genomineerden en de winnaar. Tegen de beslissing van de jury kan geen beroep worden ingesteld of bezwaar 
worden gemaakt. 
 
Overige Bepalingen 

De jury is geen verantwoording schuldig aan (het bestuur van) de NVGE, maar wordt geacht zich te houden aan dit reglement. 
Indien een jurylid als begeleid(st)er betrokken is geweest bij een of meer van de inzendingen, onthoudt hij/zij zich van stemming 
over de betreffende inzending(en). De jury heeft het recht om bij gebrek aan voldoende kwaliteit onder de mededingers te 
besluiten tot het afzien van het toekennen van de Basale Junior Onderzoekers Prijs in een bepaald jaar. De prijs wordt slechts 
eenmaal aan een individu uitgereikt. 
 
Slotbepaling 
Indien de jury niet tot een eenduidig besluit kan komen beslist de voorzitter van de jury, mits deze geen belanghebbende is bij 
deze inzending. In andere gevallen en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter van de SEG. 
 
 

 


