Procedure NAV-publicatieprijs voor
onderzoekers – 2014
De Nederlandse Academie voor Voedingswetenschappen (NAV) reikt jaarlijks aan één van haar
leden een prijs reikt voor de beste publicatie op voedingsgebied. De procedure is als volgt:



Het gaat om de beste publicatie uit het afgelopen afgeronde jaar gebaseerd op:
o

Originele papers

o

Meta-analyses

o

Reviews

o

Note: geen opiniestukken of editorials



De kandidaat moet lid van de NAV zijn.



De persoon is eerste, tweede of laatste auteur van de publicatie.



De publicatie moet gepubliceerd zijn in een erkend internationaal wetenschappelijk
tijdschrift (peer-reviewed).



Het gaat om een E-publicatie of in print gepubliceerd in 2014.



Elke deelnemer kan slechts één artikel indienen.



De publicatie moet onderzoek bevatten met betrekking tot voeding in relatie tot
gezondheid en zal worden beoordeeld op de volgende criteria:
o

Voedingskundig gehalte

o

Kwaliteit

o

Wetenschappelijke impact

o

Maatschappelijke impact

Inschrijving (zie bijgevoegd inschrijfformulier)


De volledige publicatie moet aangeleverd worden in pdf met daarbij een korte motivatie
(maximaal ½ A4) waarbij aangegeven wordt waarom deze publicatie in aanmerking komt
voor de prijs



Het abstract van de publicatie moet worden toegevoegd bij de inzending.



Vermeld dienen te worden: naam, titel, functie, adres, emailadres, telefoonnummer en de
volledige publicatie referentie.



Aankondiging voor inschrijving zal plaatsvinden tijdens ALV en in de NAV nieuwsbrief.



Inzending moet ingediend zijn voor 15 september 2015 bij het secretariaat van de NAV
via email: info@voedingsacademie.nl.

Uitreiking


De uitreiking zal plaatsvinden in november tijdens het Najaarsforum (12 november 2015)



De beste publicaties zullen gevraagd worden bij het Najaarsforum een korte inspirerende
elevatorspeech van 3 minuten te houden.



Na deze speeches wordt de winnaar bekend gemaakt.



Prijs bestaat uit een oorkonde en geldprijs (150 euro) voor de winnaar en een geldprijs
voor de 2e (100 euro) en 3e prijs (50 euro).



De winnaars worden vermeld in de NAV nieuwsbrief, in Voeding NU en op de NAV website.

Jury:


De jury bestaat uit tenminste 3 NAV bestuursleden, in totaal minimaal 5 leden uit
verschillende disciplines. De samenstelling van de jury in 2015, onder voorzitterschap van
Ronald Mensink, is als volgt:



Epidemiologie

Sabita Soedamah-Muthu

Basaal/fundamenteel

Ronald Mensink (voorzitter)

Fysiologie

Gertjan Schaafsma

Industrie

Rianne Leenen

General nutrition science

Ingeborg Brouwer

Public health/ impact

Annet Roodenburg

Uit alle inzendingen zal door elk jurylid onafhankelijk een ranking worden gemaakt. Per
publicatie zal gescoord worden op de criteria zoals hierboven beschreven. De rankings per
publicatie van alle jury leden worden bij elkaar opgeteld. Degene met het hoogste aantal
punten heeft gewonnen. Bij gelijke score zal de uiteindelijke winnaar zijn diegene die het
vaakst als nummer 1 door de juryleden is gescoord.

Kandidaat NAV publicatieprijs
Naam + titel:
Werkzaam bij:
Functie:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Emailadres:
Telefoonnummer:

Titel publicatie:
Volledige referentie publicatie:

Motivatie (max ½ A4)

