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Ben ter Haar prijs
De Ben ter Haar-prijs is ingesteld door de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
ter bevordering van het wetenschappelijk patiëntgebonden onderzoek op het gebied van de
klinische genetica en ter stimulering van jonge onderzoekers op dit gebied. De prijs is
vernoemd naar Ben ter Haar (1938-1986), oorspronkelijk kinderarts en vanuit Nijmegen een
van de grondleggers van de klinische genetica in Nederland.
In aanmerking komen klinisch genetici (in opleiding), jonger dan 45 jaar, die in een periode
van maximaal 5 jaar vóór het jaar van toekenning blijk hebben gegeven van een bijzondere
kwaliteit op het gebied van patiëntgebonden klinisch genetisch onderzoek.
• Kandidaten kunnen worden voorgedragen door klinisch genetici (m.n. afdelingshoofden,
hoogleraren, sectiehoofden), waarbij duidelijk gemotiveerd wordt aangegeven waarom
de betreffende persoon in aanmerking zou moeten komen voor de Ben ter Haar prijs.
• Voordrachten, vergezeld van een curriculum vitae, proefschrift/publicaties en
begeleidende brief, dienen in drievoud ingediend te worden bij het secretariaat de
VKGN.
• Het dagelijks bestuur (DB) van de VKGN stelt een jury samen, bestaande uit twee senior
klinisch genetici en een afgevaardigde van het Assistentenoverleg Klinische Genetica
(AKG). Een klinisch geneticus die een kandidaat heeft voorgedragen, kan geen zitting
nemen in de jury.
• Deze prijs wordt in principe eens per vier jaar uitgereikt tijdens de Joint Meeting
(gecombineerde bijeenkomst met de UK Clinical Genetics Societies (CGS) and Cancer
Genetics Groups (CGG)), wanneer deze in Nederland plaatsvindt. De winnaar zal zijn of
haar onderzoek tijdens deze bijeenkomst presenteren
• Aan de prijs is een geldbedrag van €2500,- en een oorkonde verbonden.
Voorwaarden
• Klinisch geneticus of AIOS klinische genetica, en
• Leeftijd onder 45 jaar, en
• Maximaal 5 jaar geleden gepromoveerd op een onderwerp binnen patiëntgebonden
klinisch genetisch onderzoek.
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Ton van Essen prijs
De prijs is vernoemd naar Ton van Essen (1955-2017), klinisch geneticus van de eerste
lichting te Groningen. Hij maakte als clinicus tijd vrij voor wetenschap vanwege het belang
voor de patiënten(zorg). Daarnaast stimuleerde hij om betere zorg te leveren, door ook
bijzondere bevindingen kenbaar te maken. De prijs is een erkenning voor zijn betrokkenheid
bij de arts-assistenten hierin, niet alleen die van de eigen afdeling, maar ook nationaal.
In aanmerking komen arts-assistenten (AIOS en ANIOS) klinische genetica om hen te
stimuleren tijdens de klinische werkzaamheden ook een patiëntgebonden wetenschappelijke
bijdrage te leveren.
• Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het ‘What we know best LOG’ (‘januari-LOG’).
• De Commissie Bij- en Nascholing (CBN) van de VKGN stelt een jury samen, inclusief de
winnaar van de laatst toegekende Ton van Essen prijs.
• De winnaar wordt geselecteerd uit de presentaties tijdens de genoemde bijeenkomst,
verzorgd door diegenen die aan ondergenoemde voorwaarden voldoen.
• De presentatie kan zowel casuïstiek als verdieping van een onderwerp betreffen
• Aan de prijs is een oorkonde en een geldbedrag van €250 verbonden.
Voorwaarden
• A(N)IOS klinische genetica, en
• Onderzoek (deels) verricht tijdens aanstelling als A(N)IOS klinische genetica, en
• Onderwerp binnen klinisch genetisch onderzoek.
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VKGN wetenschapsprijs
In aanmerking komen genetisch consulenten, laboratorium specialisten, verpleegkundig
specialisten, physician assistants, promovendi en arts-assistenten klinische genetica (al dan
niet in opleiding). De VKGN wetenschapsprijs wordt toegekend aan lopend of recent
afgerond genetisch onderzoek, fundamenteel en/of klinisch.
•

•
•
•

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens een wetenschappelijke bijeenkomst in het
voorjaar, vooralsnog alternerend tussen de Joint Meeting (gecombineerde bijeenkomst
met de UK CGS en CGG) en het LOG.
De Commissie Bij- en Nascholing (CBN) van de VKGN stelt een jury samen
De winnaar wordt geselecteerd uit de presentaties tijdens de genoemde bijeenkomst,
verzorgd door diegenen die aan ondergenoemde voorwaarden voldoen
Aan de prijs is een oorkonde en een geldbedrag van €250 verbonden.

Voorwaarden
• Genetisch consulent of laboratorium specialist (i.o.), of verpleegkundig specialist (i.o.),
of physician assistant (i.o.) of promovendus of A(N)IOS klinische genetica, en
• Onderzoek (deels) verricht tijdens aanstelling aan of in samenwerking met een afdeling
Genetica, en
• Onderwerp binnen fundamenteel en/of klinisch genetisch onderzoek.
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Martijn Breuning Lecture
Vanaf 2020 kent de VKGN iedere twee jaar de Martijn Breuning penning toe aan iemand die
een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan de klinische genetica. Martijn Breuning heeft
zich tot zijn afscheid in 2018 jarenlang ingezet voor de VKGN, waaronder als voorzitter van
2000-2008.
• De ontvanger zal worden uitgenodigd om de Martijn Breuning Lecture te verzorgen
tijdens de Joint Meeting (gecombineerde bijeenkomst met de UK CGS en CGG).
• De ontvanger van de Martijn Breuning penning zal worden geselecteerd door het DB van
de VKGN.
• De ontvanger is geen deelnamekosten aan de Joint Meeting verschuldigd.
• Ondergenoemde reis- en verblijfvergoedingen zijn van toepassing en kunnen worden
gedeclareerd via het VKGN declaratieformulier

v.l.n.r. dr. Ben ter Haar, dr. Ton van Essen, prof.dr. Martijn Breuning

Externe sprekers tijdens LOG of bij geaccrediteerde werkgroepen
Externe sprekers op uitnodiging, met een maximum van twee externe
sprekers per dag, waarvan maximaal één van buiten Nederland.
Reiskosten o.b.v. 2e klas openbaar vervoer of €0,19 per km,
vliegtickets o.b.v. economy class, tot een maximum van
Zo nodig hotelovernachting inclusief ontbijt, tot een maximum van
Eventuele vergoeding voor bijdrage van 30-60min
• niet standaard aan te bieden; wanneer de organisatie van mening is
dat een spreker een vergoeding zou moeten ontvangen, dan dient
hiervoor een verzoek te worden ingediend bij het DB.

1

€350
€150
€150-3001

O.b.v. €140 als uurtarief vacatiegelden medisch specialisten, hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de voorbereidingstijd
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Docenten Landelijk Cursorisch Onderwijs
Vergoedingen voor docenten:
• Aangesteld bij een afdeling Genetica
• Niet aangesteld bij een afdeling Genetica
Uitgekeerd in (VVV-)cadeaubonnen

€50
€100

Desgewenst reiskosten o.b.v. 2e klas openbaar vervoer of €0,19 per km
Declaratie via VKGN declaratieformulier

Regels betreffende declaratie reiskosten bij VKGN
Wel in aanmerking komen:
• Reiskosten t.b.v. DB/PB en commissie vergaderingen
• Reizen op verzoek VKGN, zoals voor landelijke commissies
• Reizen van DB-leden voor zaken VKGN aangaande, zoals representatie, overleg Cantrijn,
landelijke commissies etc.
Niet in aanmerking komen:
• Reiskosten voor vergaderingen, werkgroepen waar ook accreditatiepunten te behalen
zijn, zoals LOG en bijeenkomsten van werkgroepen (o.a. WKO, Cardio-, Neuro- en
prenatale genetica). Deze kosten kunnen in de regel worden gedeclareerd bij de
werkgever (functiegebonden kosten).
Reiskosten o.b.v. 2e klas openbaar vervoer of €0,19 per km
Declaraties via VKGN declaratieformulier
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