TOPARTIKELASSISTENTENPRIJS
De prijs voor arts-assistenten in opleiding met schrijftalent!

DE TNN TOPARTIKELPRIJS WORDT TOEGEKEND DOOR DE DRIE SPECIALISTENVERENIGINGEN
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 BV.
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, worden in
het jaar daarop door een toetsingsjury vijf kandidaten 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 selectiejury de winnaar/winnares bepaald.
PRIJS VAN € 600,-

De prijs bestaat uit een geldbedrag van €600,- welke overhandigd wordt op een Wetenschappelijke Vergadering van
de betreffende vereniging waarbinnen de prijs in dat jaar valt. Hierna zal tevens de bekendmaking en felicitatie in
TNN worden geplaatst in de vorm van foto en interview met winnaar/winnares.
DE UITREIKING VAN DE PRIJS

De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens één van de nascholingsdagen van de Nederlandse Vereniging voor
Neurologie als de winnaar uit Nederland afkomstig is. Indien de winnaar uit België afkomstig is dan vindt de
uitreiking plaats tijdens een bijeenkomst van de Vlaamse Vereniging voor Neurologie.
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MEEDOEN VOOR DE TNN TOPARTIKELPRIJS?
STUUR DAN NU UW BIJDRAGE IN!
Herhaaldelijke trombo-embolische events op basis van niet-bacteriële trombotische
endocarditis als initiële presentatie van een borstcarcinoom
J.T. Toeback, mw. C.D. Detremerie, D.M.H. Hemelsoet
De neuromusculaire manifestaties van glycogeenstapelingsziekten bij volwassenen
S. Arends, dr. P.W. Wirtz
Ruggenmergtumoren
Prof. dr. W.P. Vandertop, mw. dr. N.C. Notermans
Antifosfolipidenantistoffen gerelateerd chorea ten gevolge van gojibessen?
K. Viergever, prof. dr. R.A.C. Roos, prof. dr. T.W.J. Huizinga, dr. A.G. Munts
Craniëctomie als behandeling van secundaire intracraniële drukverhoging na een trauma
Dr. D.R. Buis

WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NEUROLOGIE,
DE VLAAMSE VERENIGING VOOR NEUROLOGIE EN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN NEUROCHIRURGEN
TNN 2017 #1_20170302.indd 1

1
02-03-17 12:01

