Amsterdam, mei 2018

Dutch Nutritional Science Days 2018
Inschrijving
Graag jullie aandacht voor de volgende punten:

1) Aanmelding
Graag vernemen we uiterlijk woensdag 4 juli 2018 wie er bij de Dutch NSD aanwezig
zal zijn (zie aanmeldingsformulier) en wie een presentatie geeft – al dan niet in het kader
van de Foppe ten Hoor prijs. Boekingen voor overnachtingen moeten wij in vroeg
stadium aan de Kapellerput doorgeven om de kamers te reserveren. Het delen van kamers
wordt sterk aangemoedigd (kosten zijn dan ook lager).
2) Betaling
Na aanmelding sturen wij een factuur die binnen 4 weken betaald dient te worden. Voor
correcte afhandeling van de betaling door onze financiële administratie zijn naam, adres
en eventueel referentienummer noodzakelijk (zie het registratieformulier).
Indien de betaling niet op tijd binnen is zijn wij genoodzaakt de inschrijving terug te
trekken en eventuele reservering van kamers en maaltijden te laten vervallen.
Net als in voorgaande jaren geldt: de organisatie moeten betalen wat op het
aanmeldingsformulier is aangegeven, ook al maakt iemand later geen gebruik meer van
maaltijden of overnachting. Daardoor is restitutie bij afzegging vanaf 4 weken voor
aanvang van de meeting niet mogelijk.
3) Presentaties
Op het aanmeldingsformulier kun je aangeven wie er een presentatie geeft met
bijbehorende duidelijke titel. De voorwaarden voor de presentaties zijn:
a)
b)
c)
d)
e)

Onderwerp gerelateerd aan voeding
Voordrachten dienen in het Engels te worden gehouden
Geen protocolbesprekingen
Vermelding van conflicts of interest en funding
Geen commerciële belangen profileren tijdens de presentaties. Bij onderzoek met
commerciële producten mag de productnaam gemeld worden, maar er moet volledige
inzage zijn in de samenstelling van dergelijke producten. Indien de samenstelling niet
bekend mag worden kan er geen presentatie gegeven worden.

Als er te veel aanmeldingen zijn zullen wij in overleg presentaties selecteren. Belangrijk
selectiecriteria zijn o.a. het voedingskundig gehalte van de presentatie, alsmede het aantal
presentaties per groep. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan promovendi en junior
onderzoekers boven meer senior onderzoekers en Master studenten.
Junior onderzoekers die van plan zijn mee te dingen naar de Foppe ten Hoor prijs (zie hierna)
dienen dit aan te geven op het aanmeldingsformulier.
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Foppe ten Hoor Prijs 2018
Net als in voorgaande jaren kunnen junior onderzoekers zich aanmelden voor de Foppe
ten Hoor Prijs 2018. Wij vragen de senior onderzoekers/projectleiders om de meest
talentvolle en veelbelovende promovendi aan te sporen een abstract in te dienen.
De procedure is als volgt:
a) Stuur eveneens uiterlijk woensdag 4 juli een abstract + kort CV naar
info@voedingsacademie.nl. Vermeld in het subject duidelijk dat het om de Foppe ten
Hoor prijs gaat. Criteria inzending/abstract:
i) Inzender heeft reeds eerder gepresenteerd dan wel deelgenomen aan de Dutch
NSD
ii) De begeleider/senior onderzoeker garandeert dat de inzender tot de top van
zijn/haar generatie behoort
iii) Het onderwerp voor de Foppe ten Hoor prijs dient nadrukkelijk een duidelijk
voedingskundig karakter te hebben.
iv) Het betreft niet gepubliceerd en op zichzelf staand onderzoek (dus géén heel
proefschrift)
v) Abstract max. 350 woorden, in het Engels, volgens AJCN-stijl (met indeling
Background enz.).
b) De jury (Eva Corpeleijn, Jogchum Plat, Margreet Olthof, Marco Mensink, Joline
Beulens en Trudy Voortman) zal op basis van de ingediende abstracts en het
meegezonden CV drie onderzoekers nomineren. Daarin zal mogelijk ook de
begeleider worden benaderd. Deze drie onderzoekers zullen dan in het
avondprogramma van de donderdag gevraagd worden het in het abstract beschreven
onderzoek te presenteren (15 minuten presentatie plus 10 minuten discussie). De
presentaties van de abstracts die niet genomineerd zijn worden in het dagprogramma
ingepland.
c) Na afloop van de drie presentaties zullen de aanwezige senior onderzoekers de
presentaties anoniem met een cijfer beoordelen (senior onderzoekers die nauwe
contacten hebben met de genomineerden mogen geen beoordeling geven).
d) Vervolgens maakt de voorzitter de winnaar van de Foppe ten Hoor Prijs bekend en
reikt hij de drie prijzen uit (€ 100, € 150, en € 250).
5) Aanwezigheid senior onderzoekers (PIs/supervisors)
Het bestuur wil alle senior onderzoekers uitnodigen om gedurende de hele retraite
aanwezig te zijn (dus ook bij de vergadering op vrijdag). Het belang van de Dutch NSD
wordt immers in sterke mate bepaald door de interactie tussen jonge en meer ervaren
onderzoekers. Mocht je ondanks alles niet aanwezig kunnen zijn, dan wordt de secretaris
hier graag over geïnformeerd. Aanmelding van de senior onderzoekers wordt
meegenomen in de afweging welke presentaties kunnen worden geaccommodeerd.
6) Tenslotte
Wij vragen alle senior onderzoekers deze informatie door te sturen aan de promovendi,
junior onderzoekers en andere geïnteresseerde onderzoekers uit je onderzoeksgroep.
Begin september wordt het definitieve programma verstuurd.
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