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Beste NVHG-leden, 

  

 

De NVHG looft dit jaar tijdens het jaarlijkse symposium vrijdag 20 september in 

Veldhoven weer de ‘Young Investigator Award’ uit. De NVHG wil met deze prijs jonge 

en potentiële groepsleiders in het zonnetje zetten en stimuleren. 

 

De prijs wordt toegekend aan een jonge, gepromoveerde, talentvolle onderzoek(st)er 

die zijn proefschrift heeft verdedigd in de periode van augustus 2018 t/m juli 2019. 

 

Mocht u iemand kennen waarvan u vindt dat zij/hij deze de prijs zou moeten krijgen, 

dan kunt u hem of haar voordragen. Nominaties dienen de bijgesloten procedure te 

volgen en uiterlijk 1 juli a.s. te worden ingediend. 

 

 

U kunt de voordracht sturen naar: 

 Secretariaat Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica 

  p/a Johan T. den Dunnen 

  Secretaris@NVHG-NAV.nl 

  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het NVHG- bestuur, 

  
 

 

  

Johan den Dunnen 

 secretaris 
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Nominaties Young Investigator Award NVHG 

 

 

De "Young Investigator Award" (YIA) van de Nederlandse Vereniging voor Humane 

Genetica (NVHG) wordt toegekend aan een jonge, gepromoveerde en getalenteerde 

onderzoeker. Met de prijs wil de NVHG jonge onderzoekers, potentiële groepsleiders, 

in de schijnwerpers zetten om hen te stimuleren en hen te helpen een solide CV op te 

bouwen. De prijs bestaat uit een geldprijs van 500 Euro en wordt uitgereikt tijdens 

het jaarlijkse NVHG-symposium. 

 

Nominaties voor de NVHG Young Investigator-prijs dienen vóór 1 juli te worden 

verzonden aan de secretaris van de NVHG-NAV (Secretaris@NVHG-NAV.nl).  

 

Nominaties moeten voldoen aan de volgende vereisten; 

 

• nominaties kunnen in het Nederlands of Engels worden gedaan 

• de kandidaat had haar / zijn promotie moeten verdedigen tussen augustus 

2018 en juli 2019 

• nominaties kunnen alleen worden gedaan door NVHG en BeSHG leden 

• zelf-nominatie is niet toegestaan 

• niemand kan meer dan één kandidaat nomineren 

• genomineerden hoeven geen NVHG-lid te zijn 

• om mogelijke belangenconflicten te voorkomen, kunnen leden van het 

selectiecomité niet als benoemer dienen 

 

Nominatiemateriaal omvat 

 

• kandidaatsbrief (max. 2 pagina's A4, lettertype 12 pt.) 

• max. van twee optionele ondersteuningsbrieven voor aanbevelingen, moet 

een van de huidige of vorige mentor van de kandidaat zijn 

• huidig CV, inclusief de datum waarop het doctoraat is toegekend en een 

volledige publicatielijst 

• een kopie van het proefschrift (elektronisch formaat, bij voorkeur .PDF) 

 


