
 
 
 

Reglement AIOS prijs 

 

De AIOS prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een AIOS pathologie die zich tijdens de opleiding 

op wetenschappelijk terrein bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt met betrekking tot de 

pathologie. Het doel van deze prijs is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek onder 

AIOS pathologie.  

 

I.  Algemene voorwaarden 

 a. De prijs wordt uitgereikt aan een assistent in opleiding tot patholoog die zich tijdens de 

opleiding op wetenschappelijk terrein bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt met 

betrekking tot de pathologie. 

 b. De voorgedragen kandidaat dient een AIOS pathologie te zijn of mag maximaal één 

jaar klaar zijn met de opleiding tot patholoog tijdens de uitreiking van de prijs.  

 c. De kandidaat dient zijn opleiding te volgen of hebben gevolgd in Nederland. 

 d. De wetenschappelijke prestatie kan één of meerdere publicatie(s) en/of 

wetenschappelijke voordracht(en) voor een (internationaal) forum zijn.  

 e. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury van de AIOS prijs. 

 

II.  De prijs 

 a. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 750 Euro. 

 b. Het bedrag mag vrij worden besteed. 

 c. De prijs wordt uitgereikt in het voorjaar tijdens de Pathologendagen van de 

Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP). 

 

  



 
 
 

III. Procedure indienen 

 a. De sluitingsdatum voor het voordragen van kandidaten is 1 maart.  

 b. Een kandidaat kan worden voorgedragen door een universitaire opleider. 

 c. Er mag maximaal een kandidaat per academisch centrum worden voorgedragen. 

 d. De universitaire opleider dient met de voordracht de volgende documenten toe te sturen: 

-  twee aanbevelingsbrieven 

- CV van de kandidaat, waaruit duidelijk blijkt wanneer (maand en jaartal) de AIOS is 

begonnen met zijn/haar opleiding (en eventueel de opleiding heeft afgerond). 

 e. Deze documenten dienen gestuurd te worden naar secretariaat@pathology.nl 

 f. De voorgedragen kandidaten ontvangen vóór 1 april een bericht wanneer zij genomineerd zijn 

voor de AIOS prijs. 

 

IV. Beoordeling 

 a. De jury bestaat uit voorzitter, secretaris en alle universitaire opleiders van het Concilium. 

 b. Alle juryleden hebben een gelijkwaardig stemrecht. Beslissingen worden genomen op basis 

van consensus. 

 c. Wanneer een jurylid betrokken is als opleider van de voorgedragen kandidaat, onthoudt hij of 

zij zich van stemming. 

 d. Over de toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 

 e. Beroep tegen toekenning van de prijs is niet mogelijk. 
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