
De TNN Topartikel Assistentenprijs wordt toegekend door de drie specialisten-

verenigingen die verbonden zijn aan TNN, te weten: Nederlandse Vereniging voor Neurologie 

(NVN), Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) en de Vlaamse Vereniging voor 

Neurologie (VVN) en de uitgever Ariez Publishing.

Wie kan in aanmerking komen voor de prijs?
De prijs staat open voor Nederlandse en Vlaamse auteurs die als assistent in opleiding zijn 

voor neuroloog of neurochirurg. De 1e auteur dient op het moment van insturen van het eerste 

concept van diens bijdrage en in de periode tot en met publicatie van de bijdrage assistent in 

opleiding (Neurologie, Neurochirurgie) te zijn.

Procedure verkiezing
Op het moment dat u als eerste auteur een bijdrage inzendt aan TNN en aan bovenstaande 

criteria voldoet, kunt u aan de redactie kenbaar maken dat u in aanmerking wilt komen voor de 

TNN Topartikel Assistentenprijs.

Uit alle in een jaar gepubliceerde bijdragen, uitgezonderd die van de rubriek Diagnostiek en 

Neuro-imaging, waarvan de eerste auteurs hebben aangegeven te willen meedingen naar de 

prijs, worden in het jaar daarop door een speciale toetsingsjury vijf ‘runners-up’ gekozen. 

De jury beoordeelt deze bijdragen onder meer op grond van: is artikel toegankelijk geschreven, 

didactische structuur/opbouw, waarde voor de praktijk, taalhantering, wetenschappelijke inhoud, 

kwaliteit, e.d. aan de hand van de beoordeling van reviewers en lezers.

Vervolgens wordt door een speciale Selectiejury bestaande uit oud-hoofdredacteuren van 

TNN te weten: prof. dr. Ph. Scheltens, neuroloog, prof. dr. F. van Calenbergh, neurochirurg 

en prof. dr. B. Bloem, neuroloog, de winnaar/winnares bepaald.

De genomineerden en prijswinnaar worden bekendgemaakt in TNN.

Dé prijs voor arts-assistenten in opleiding met schrijftalent
Prijs van e 600,-
De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 600,- welke overhandigd wordt op een Weten-

schappelijke Vergadering van de betreffende vereniging waarbinnen de prijs in dat jaar valt.

De prijswinnaar/winnares wordt tevens geïnviteerd tijdens deze vergadering een korte 

voordracht te houden over het winnend artikel.

Bekendmaking in TNN van ‘runners-up’ en winnaar
De vijf runners-up worden gedurende het jaar bekendgemaakt in TNN. Van de winnaar/winnares 

van de TNN Topartikel Assistentenprijs zal door onze redactie een interview worden af-

genomen, dat feestelijk opgemaakt, in een van de uitgaven van TNN zal worden gepubliceerd.

De uitreiking van de prijs in 2015
In 2015 zal de TNN Topartikel Assistentenprijs voor arts-assistenten in opleiding 

opnieuw worden uitgereikt. Om een eerste start te maken met de prijs, zijn momenteel uit 

alle ingezonden bijdragen in 2014 reeds een vijftal ‘runners-up’ geselecteerd door onze 

jury. Welke auteurs dit zijn, zal in een latere uitgave van TNN 

bekend worden gemaakt.

Dunnevezelneuropathie en natriumkanalopathie: naar de ontrafeling van een
brandend probleem
B.T.A. de Greef, J.G.J. Hoeijmakers, B.A. Brouwer,  M.M. Gerrits, I.S.J. Merkies, C.G. Faber

Het Percheron infarct
I.R. van den Wijngaard, K. Jellema, M.A.A. van Walderveen, M.J.H. Wermer, J. Boiten 

Thalamische hersenbloeding bij jonge patiënten
J. De Vlieger, F. Van Calenbergh, J. van Loon, B. Depreitere, M. Didgar, B. Nuttin, J. Goffin,
S. De Vleeschouwer

Plaatjesremming na een TIA of herseninfarct: de stand van zaken
S.M. Zinkstok, S.M. Zuurbier, Y.B.W.E.M. Roos

Een bespreking van het cheiro-oraal en cheiro-pedaal syndroom
J. Wijntjes, BJ. Kerklaan 

Reversibele symptomatische communicerende hydrocefalus bij twee patiënten
met een vestibulair schwannoom 
I.Rasing, S.M.A. van der Salm, M. Goudsmit, E. Richard, N.D. Kruyt

Biomarkers in gliomen  
J. Duerinck, B. Neyns
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Kijk snel op pagina 2!

Stuur dan nú uw bijdrage in en geef aan dat u hiervoor in 

aanmerking wilt komen (zie auteursinstructies op onze website: 

www.ariez.nl onder de link submit articles).Heeft u al een bijdrage ingezonden aan de redactie? 

Zend dan een e-mail naar TNN dat u in aanmerking wilt komen 

voor de prijs (e-mail: tnn@ariez.nl t.a.v. het Redactiesecretariaat TNN).

MEEDOEN voor de TNN Topartikel Assistentenprijs
in 2016?


