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TOPARTIKEL-ASSISTENTENPRIJS
De prijs voor arts-assistenten in opleiding met schrijftalent!

De TNN Topartikel-assistentenprijs wordt toegekend door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie 
(NVN), de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) en de Vlaamse Vereniging voor Neuro-
logie (VvN), samen met uitgever Ariez B.V.

WIE KOMT IN AANMERKING?

Nederlandse en Vlaamse auteurs die als assistent in opleiding zijn 

voor neuroloog of neurochirurg komen in aanmerking voor de prijs. 

Verder moet de eerste auteur assistent in opleiding zijn op het mo-

ment van indiening van het manuscript tot en met de publicatie.

VERKIEZINGSPROCEDURE

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 Top-

artikel-assistentenprijs. Uit alle in een jaar gepubliceerde bijdragen 

(uitgezonderd die van de rubrieken Diagnostiek en Neuro-imaging) 

worden in het jaar daarop door de voorzitter van de hoofd-

redactieraad drie kandidaten gekozen. Mede aan de hand van de 

beoordelingen van de referenten uit de hoofdredactieraad, beoor-

deelt de jury de genomineerde bijdragen onder meer op grond van 

toegankelijkheid, didactische structuur/opbouw, waarde voor de 

praktijk, taalhantering, wetenschappelijke inhoud en kwaliteit. Ver-

volgens bepaalt de jury de winnaar/winnares.

PRIJS VAN € 600,-

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 600,- en wordt overhan-

digd op een wetenschappelijke vergadering van de vereniging waar 

de winnende assistent lid van is. Tevens verschijnt de bekendma-

king van de winnende bijdrage in TNN, samen met een interview 

met de auteur.

DE UITREIKING VAN DE PRIJS IN 2019

In 2019 zal de TNN Topartikel-assistentenprijs voor arts-assisten-

ten in opleiding opnieuw worden uitgereikt. Momenteel wordt uit 

alle ingezonden bijdragen in 2017 en 2018 een drietal kandidaten 

geselecteerd door onze jury. Welke auteurs dit zijn, zal in een latere 

uitgave van TNN bekend worden gemaakt.

Meedoen voor de TNN Topartikel- 
assistentenprijs in 2020?

Stuur dan nu uw bijdrage in!
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Facioscapulohumerale spierdystrofie: stand van zaken

K. Mul, E. Abel, J.T. Groothuis, C. Erasmus, U.A. Badrising, N. van der Stoep, 

S.M. van der Maarel, G.W.A.M. Padberg, B.G.M. van Engelen, N.C. Voermans

Onabotulinetoxine-A en chronische migraine: pathofysiologie,  

werkingsmechanisme, indicaties, resultaten en bijwerkingen 

A. Lamon, P.M.E. Proot
De nieuwe epilepsieclassificatie in de praktijk 

R.P.W. Rouhl, V. Roelfsema, F.E. Jansen, F.S.S. Leijten, H.J.M. Majoie  

Leptomeningeale tumoren bij maagkanker

M.T. Epping, R. Kornegoor, O.A. van Dobbenburgh, B.M. van der Sluijs

Subacute gecombineerde strengziekte ten gevolge van het recreatief gebruik van lachgas

M.E. de Bruin, A. van der Brugge, M.J. Vos, R.S. Rundervoort

Effect van vroege profylactische hypothermie bij patiënten met ernstig traumatisch 

hersenletselD.R. Buis, L. Koers, B.A. Coert, M.B. Lequin
Klinische en genetische aspecten van de ziekte van Huntington met late aanvangsleeftijd 

D. Crosiers
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