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Kandidaten gezocht voor  

Nederlandse Farmacochemie proefschriftprijs 2017-2018 

 

Het bestuur van de KNCV Sectie Farmacochemie zal op vrijdag 22 maart 2019 tijdens de 

Sectiebijeenkomst in Utrecht de Nederlandse Farmacochemieprijs 2017-2018 uitreiken. Deze 2-

jaarlijkse prijs, bestaande uit een oorkonde, een beeldje en een geldbedrag van € 1000 vriendelijk 

ter beschikking gesteld door MercachemSyncom, is bedoeld voor het beste proefschrift op het 

gebied van de farmacochemie* dat is verschenen in de periode van 1 januari 2017 t/m 31 

december 2018. Behalve auteurs van proefschriften, kunnen ook auteurs van andere 

wetenschappelijke publicaties (of een serie daarvan), die bijvoorbeeld bewerkt zijn binnen een 

industriële context en die niet hebben kunnen leiden tot een proefschrift maar wel van vergelijkbare 

omvang en niveau zijn, meedingen naar de prijs. 

 

De toekenning van de prijs geschiedt door een onafhankelijke jury, samengesteld door het bestuur 

van de Sectie. Bij de beoordeling zullen de gebruikelijke kwaliteitscriteria voor wetenschappelijk 

onderzoek worden gehanteerd, zoals originaliteit, creativiteit, grensverleggend karakter en/of 

praktische perspectieven, presentatie van onderzoeksresultaten, etc. 

 

Personen die menen in aanmerking te komen voor de Nederlandse Farmacochemieprijs kunnen zelf 

vijf exemplaren en een digitale kopie van het proefschrift danwel van de serie publicaties, aangevuld 

met een curriculum vitae en een aanbevelingsbrief (van bijvoorbeeld promotor), sturen naar de 

secretaris van de Sectie Farmacochemie. Voorts wordt het zeer op prijs gesteld wanneer derden, 

zoals promotoren**, afdelingshoofden of anderen de Sectie Farmacochemie attenderen op mogelijke 

kandidaten of kandidaten voordragen (met het hierboven gevraagde materiaal). Van de winnaar 

wordt verlangd dat hij of zij tijdens het Voorjaarssymposium (op vrijdag 22 maart 2019 in 

Utrecht) een voordracht houdt over het verrichte onderzoek. 

 

Inzendingen moeten voor 5 januari 2019 zijn ingediend bij de secretaris van de Sectie 

Farmacochemie, Dr. P. Molenveld (Mercachem, Postbus 6747, 6503 GE Nijmegen; 

peter.molenveld@mercachem.com). Voor aanvullende informatie zie http://farmacochemie.kncv.nl. 

 

                                                 
*  Zie EFMC Position Paper ‘What is Medicinal Chemistry’ op http://www.efmc.info 

**  Maximaal 1 nominatie per promotor 
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