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Haarlem, juni 2018 

 

DR. SAAL VAN ZWANENBERG ONDERZOEKSPRIJZEN 2018 
 

Het bestuur van de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting maakt bekend drie prijzen beschikbaar 

te stellen op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen. Deze prijzen (ter 

waarde van resp. €3.000,-, €2.000,- en €1.000,-) worden jaarlijks toegekend. 

 

De prijzen zullen ten goede komen aan studenten die een onderzoeksverslag in de masterfase 

hebben geschreven op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen waarbij 

het geneesmiddel centraal staat. 

 

De prijzen zijn bedoeld als aanmoedigingsprijzen voor studenten van wie het 

onderzoeksverslag door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2017/2018. 

Voordrachten kunnen uitsluitend door bij de studie en/of examinering van de kandidaten 

betrokken docenten worden gedaan. Elk van de drie prijzen wordt toegekend voor een 

onderzoeksverslag geschreven in het kader van een opleiding aan een Nederlandse universiteit. 

 

Voordrachten, gericht aan de secretaris van de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting, Prof. dr. 

A.P. IJzerman, dienen uiterlijk 14 september 2018 digitaal te worden ingediend bij de 

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen waar het secretariaat van de Dr. 

Saal van Zwanenberg Stichting is ondergebracht: secretaris@khmw.nl. 

 

De voordracht moet bevatten: 

a. een omschrijving van het verrichte onderzoek en het wetenschappelijk perspectief dat door 

het onderzoek wordt geboden; 

b. de naam en een curriculum vitae van de persoon die het onderzoek heeft verricht, waaronder 

geboortedatum en datum van afstuderen; 

c. een digitale versie van het voorgedragen onderzoeksverslag; 

d. zoveel verdere informatie als van belang kan zijn voor de toekenning van de prijs. 

 

De beoordeling gebeurt door een commissie van deskundigen benoemd door het bestuur van de 

Hollandsche Maatschappij. 

 

De personen aan wie een prijs wordt toegekend worden uitgenodigd deze op 26 november 2018 

persoonlijk in ontvangst te nemen tijdens een bijeenkomst in het Hodshon Huis te Haarlem 

waarbij ook de Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent en de Nederlandse 

Gasindustrie Prijzen worden uitgereikt. 

 

Wij nodigen u graag uit om een student, die naar uw mening voor de onderzoeksprijzen in 

aanmerking komt, voor te dragen. U hebt de mogelijkheid één of twee voordrachten te doen. In 

het laatste geval dienen een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat te worden genomineerd. 

 

Namens het bestuur van de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting, 

 

Drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner  Prof. dr. A.P. IJzerman 

voorzitter       secretaris 
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