Erfelijke Stofwisselingsziekten Nederland

Jaarlijkse prijzen/beurzen op het vakgebied van de Erfelijke Stofwisselingsziekten
De vereniging Erfelijke Stofwisselingsziekten Nederland (ESN) stelt prijzen en beurzen ter beschikking
voor onderzoekers, werkzaam op het gebied van de erfelijke stofwisselingsziekten in de ruimste zin.
Uitreiking tijdens het voorjaarssymposium
1) Wadman - van Gennip prijs € 1.250.-2) Prijs beste abstract € 500,-Uitreiking tijdens het najaarssymposium
1) Stimuleringsbeurzen max € 5.000.-- per beurs
Voor het in aanmerking komen voor deze prijzen c.q. beurzen geldt het volgende:

REGLEMENT WADMAN – VAN GENNIP AWARD
Algemeen
1. Indiening voor De Wadman – van Gennip prijs kan tot de leeftijd van 40 jaar.
2. De aanvraag heeft betrekking op een proefschrift of meerdere (minimaal 2) publicaties met een
gemeenschappelijk thema (bijvoorbeeld publicaties van een postdoc)

3. De onderzoeker wordt voorgedragen door een ESN-lid.
4. Het onderzoek moet betrekking hebben op erfelijke stofwisselingsziekten in de ruimste zin van het
woord. Het kan zowel een klinische wetenschappelijk onderwerp betreffen als een onderzoek met een
fundamenteel experimentele, een epidemiologische of een psychologische vraagstelling.
5. Het onderzoek dient een origineel karakter te dragen en als grensverleggend te kunnen worden
beschouwd.
6. Het onderzoek behoeft op de sluitingsdatum niet gepubliceerd te zijn. Lopend onderzoek, bijv. ten
behoeve van een dissertatie komt zeker voor indiening in aanmerking.
7. De onderzoeker moet het onderzoek grotendeels zelf verricht hebben.
8. De prijswinnaar van de Wadman – van Gennip prijs moet bereid zijn het onderzoek te presenteren
op het eerst volgende voorjaarssymposium van de ESN.
9. De prijswinnaar zal met naamsvermelding van de aanvraag op de ESN website worden vermeld.
10. De sluitingsdatum voor inzending is 15 maart. Aanvragen dienen elektronisch te worden
aangemeld en ingediend via het algemene E-mailadres van de ESN: info@esnlt.org. Proefschriften, of
andere stukken die niet digitaal aangeleverd kunnen worden, dienen in 5-voud te worden ingediend bij
de voorzitter van de beoordelingscommissie (www.esnlt.nl).
11. Indien de inzending niet aan de vereiste vorm voldoet dan kan de inzending door de
beoordelingscommissie terzijde worden gelegd.
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II. Vorm en inhoud van de aanvraag
Elke aanvraag dient te omvatten:
• Een inleiding met de vraagstelling van het onderzoek.
• De resultaten van het onderzoek.
• Een bespreking van de resultaten, ook ten opzichte van eventuele literatuurgegevens.
• De conclusie(s).
• De betekenis van de conclusie(s) t.o.v. de oorspronkelijke vraagstelling en t.o.v. het
vakgebied erfelijke stofwisselingsziekten in zijn algemeenheid.
• Een lijst van publicaties, waarnaar in de tekst van de inzending werd verwezen.
In een begeleidend schrijven van het ESN lid wat de aanvraag ondersteunt dient vermeld te worden:
• Naam, geboortedatum en adres van de onderzoeker.
• Een motivatie waarom hij/zij van mening is dat de kandidaat in aanmerking komt voor de
Wadman-van Gennip prijs.
III. De beoordeling
De beoordeling geschiedt door een commissie, bestaande uit leden van de ESN (www.esnlt.nl).
Aanvragen uit het eigen instituut zullen niet worden beoordeeld door een commissielid werkzaam in
het betreffende centrum. De beoordelingscommissie is bevoegd om zich naar eigen goeddunken te
informeren over het ingezonden onderzoek. De beoordelingscommissie zal het ESN bestuur van haar
oordeel op de hoogte stellen. Tijdens het voorjaarssymposium zal door de voorzitter van de
beoordelingscommissie voorlezing plaatsvinden van de gronden die de commissie tot haar oordeel
hebben gebracht. Aansluitend zal de prijs worden uitgereikt door de voorzitter van de
beoordelingscommissie.

REGLEMENT PRIJS BESTE ABSTRACT
1. Het onderzoek moet betrekking hebben op erfelijke stofwisselingsziekten in de ruimste zin van het
woord. Het kan zowel een klinische wetenschappelijk onderwerp betreffen als een onderzoek met een
fundamenteel experimentele, een epidemiologische of een psychologische vraagstelling.
2. Het onderzoek dient een origineel karakter te dragen en als grensverleggend te kunnen worden
beschouwd.
3. De onderzoeker moet het onderzoek grotendeels zelf verricht hebben.
4. Abstracts kunnen ingezonden worden aan de lokale organisatie van het voorjaarssymposium via
info@esnlt.org
5. De sluitingsdatum voor inzending wordt door het organiserend comité van het voorjaarsymposium
aangeven.
6. Alle ingediende abstracts voor het voorjaarssymposium dingen automatisch mee voor de prijs van
het beste abstract.
7. De beoordeling zal geschieden door het lokale organiserend comité.
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REGLEMENT STIMULERINGSBEURZEN
I. Algemeen
Het bestuur van de Vereniging ESN heeft zich ten doel gesteld om door middel van
stimuleringsbeurzen de beoefening van het vakgebied metabole ziekten te versterken. Hiertoe kunnen
jaarlijks ca 3-5 stimuleringsbeurzen worden uitgereikt (max €5000,- per aanvraag).
De aanvraag zal betrekking hebben op het vakgebied metabole ziekten en één of meerdere van de
hieronder genoemde items:
• wetenschappelijk onderzoek naar metabole aandoeningen
•

de toepassing van het onderzoek van metabole aandoeningen in de patiëntenzorg

•

de wetenschappelijke vorming van ESN leden werkzaam in het vakgebied

•

het initiëren van innovatief onderzoek

In deze context kan bijvoorbeeld het volgende worden aangevraagd: het uitnodigen van een
gastspreker voor een breed toegankelijk (mini)symposium, de organisatie van - of bijdrage aan - een
mini-symposium, een pilot onderzoek of een werkbezoek voor bv het leren van een nieuwe techniek.
II. Vorm en inhoud van de aanvraag
De aanvrager dient lid te zijn van de ESN, met uitzondering van een aanvraag voor een (bijdrage) aan
een werkbezoek: dit kan voor een jonge onderzoeker (niet ESN lid) zijn op voordracht van een ESN
lid. De aanvraag bestaat uit het ingevulde aanvraagformulier “stimuleringsbeurs” , waarbij aandacht
gevraagd wordt voor de volgende items (max 1 A4):
•

Naam aanvrager en contactgegevens

•

Achtergrond aanvraag

•

Doel aanvraag met aandacht voor het belang van de aanvraag voor het vakgebied

•

De te verwachten resultaten / eventuele mogelijkheden vervolg aanvraag bij andere fondsen

•

Financiële onderbouwing voor het bedrag dat aangevraagd wordt

•

Start - en einddatum

III Voorwaarden
Na honorering van de beurs, zal het project waarvoor de aanvraag werd ingediend binnen 1 jaar
moeten starten. Vóór aanvang van het project zal 80% van het toegekende bedrag worden
overgemaakt naar de afdeling van het instituut, waar de aanvrager werkzaam is.
Het project waarvoor de stimuleringsbeurs is verkregen dient binnen 2 jaar na toekenning van de
beurs te zijn afgerond. Binnen 2 maanden na afronding van de aanvraag zal er een financiële
afronding plaatsvinden op basis van een kort eindrapport dat is opgesteld door de aanvrager. Het
verslag dient de behaalde resultaten en een verantwoording van de gemaakte kosten te bevatten,
waarna het resterende bedrag door de ESN wordt uitgekeerd. Indien echter uit de financiële
verantwoording blijkt dat er een te groot bedrag was begroot en aangevraagd, zal de ESN alleen de
daadwerkelijk gemaakte- en verantwoorde kosten vergoeden tot een maximum van het aangevraagde
bedrag. Verder zal de financiële vergoeding van de ESN nooit méér bedragen dan € 5000,= per
aanvraag.
De prijswinnaar zal met naamsvermelding van de aanvraag op de ESN website worden vermeld.
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IV Datum indiening stimuleringsbeurzen
Aanvragen dienen jaarlijks voor 1 februari elektronisch te worden ingediend via het algemene emailadres van de ESN: info@esnlt.org
V Beoordeling
De beoordeling geschiedt door een commissie, bestaande uit leden van de ESN (www.esnlt.nl).
Aanvragen uit het eigen instituut zullen niet worden beoordeeld door een commissielid werkzaam in
het betreffende centrum. De beoordelingscommissie is bevoegd om zich naar eigen goeddunken te
informeren over het ingezonden onderzoek. De beoordelingscommissie zal het ESN bestuur van haar
oordeel op de hoogte stellen. Tijdens het voorjaarssymposium zal door de voorzitter van de
beoordelingscommissie voorlezing plaatsvinden van de gronden die de commissie tot haar oordeel
hebben gebracht. Aansluitend zullen de prijzen worden uitgereikt door de voorzitter van de
beoordelingscommissie.

