
 
 

 

 

 

Wetenschappelijke bijeenkomst 2020  
Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics 

 

Call for abstracts 

 
Op donderdagmiddag 19 november 2020 wordt ONLINE de jaarlijkse 

wetenschappelijke bijeenkomst gehouden van de Nederlandse Associatie 

voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG). De 

bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele 

ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of 

interessante meningen. Dit wordt gedaan aan de hand van korte mondelinge 

presentaties door indieners van abstracts. Daarnaast zullen een of meerdere 

gastsprekers uitgenodigd worden. 

 

Abstracts voor de presentatie van onderzoek op het brede terrein van de 

Community Genetics en/of Public Health Genomics kunnen tot en met  

27 september 2020 worden ingediend via onderstaand abstractformulier. 

Instructies vindt u op de volgende bladzijde.  

 

Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt de Algemene Ledenvergadering 

plaats. NACGG leden worden hier afzonderlijk over bericht.   

 

Oproep: voordracht Leo ten Kate Innovatieprijs 2020 
 

De NACGG Leo ten Kate Innovatieprijs is bedoeld voor een veelbelovend 

onderzoeker, onderzoeksgroep of ander initiatief die binnen het 

wetenschappelijk onderzoek of anderszins op bijzondere wijze aandacht 

heeft gegeven aan community genetics en/of public health genomics.  



 
 

 

 

 

NACGG leden kunnen kandidaten bij de jury voordragen (via 

secretaris@nacgg.nl). Daarnaast kan de jury kandidaten selecteren uit de 

ingezonden abstracts. Het werk van de kandidaat/groep wordt op de 

volgende criteria beoordeeld: het innovatieve karakter, de nieuwswaarde en 

de (wetenschappelijke) kwaliteit. 

 

Wilt u deze aankondiging ook onder de aandacht brengen van collega’s die 

mogelijk in deze dag geïnteresseerd zouden kunnen zijn? 

 

Indienen van abstracts 

 

Wilt u een abstract indienen, dan graag het volgende format aanhouden en 

invullen op bijbehorend abstractformulier: 

• Auteur(s): zonder titel of functie.  

• Instelling en plaats (Affiliatie) 

• Abstract: maximaal 300 woorden. Bij voorkeur ingedeeld in: 

vraagstelling, methoden, bevindingen en conclusie 

• Geen tabellen/figuren, geen literatuurverwijzingen 

• Titel van het abstract in het Nederlands, overige tekst mag ook Engels 

 

De sluitingsdatum voor aanmeldingen van abstracts is 27 september 2020. 

Insturen per E-mail naar: congres@nacgg.nl. Na inzending krijgt u een 

ontvangstbevestiging. Eind oktober berichten wij u of uw inzending voor 

presentatie is geselecteerd. Voor meer informatie kunt u mailen naar de 

secretaris van de NACGG: secretaris@nacgg.nl. 

  

  

www.nacgg.nl 
 

volg ons ook op www.linkedin.com/groups/4045430 

en twitter (nacgg_bestuur) 

 

*Accreditatie wordt aangevraagd bij de VKGN. 
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Abstractformulier 

(Lees ook de instructies op de vorige pagina) 

 

Titel (Nederlands): 

      

 

Auteurs: 

      

 

Instelling en plaats:  

      

 

Abstract:  

      

 

Emailadres:  

      

 

 

 

 

 

 

 

 


