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Geachte collega’s, 
 
Tijdens de najaarsbijeenkomst van de NVNG eind 2023 zal de Woldring Prijs worden uitgereikt voor het beste 
proefschrift, dat in 2022 verdedigd is aan een van de Nederlandse Universiteiten.  
 
Hierbij roept de Woldring commissie op om proefschriften met een substantieel aandeel Nucleaire Geneeskunde 
in de breedste zin van het woord in te sturen. De multidisciplinaire samenstelling van de Woldring commissie 
zorgt voor een gewogen oordeel van het ingezonden werk afkomstig uit alle disciplines van de nucleaire 
geneeskunde. 
 
Daarom vraagt de Woldring commissie iedereen, die in 2022 zijn/ haar proefschrift op het gebied van de nucleaire 
geneeskunde heeft verdedigd aan een van de Nederlandse universiteiten en voldoet aan het reglement van de 
Woldringprijs, één hardcopy exemplaar en een digitale versie van het proefschrift vóór 1 juli 2023 naar het 
secretariaat van de NVNG te sturen.  
 
De commissie vraagt naast het proefschrift om een begeleidend schrijven van de promovendus zelf met een 
motivatie, waaruit duidelijk wordt waarom hij/ zij denkt dat zijn/ haar proefschrift in aanmerking komt voor de 
prijs. De commissie heeft bijzondere interesse in bijzondere gebeurtenissen tijdens het promotietraject en eigen 
inbreng bij de opzet van het onderzoek, dat tot het proefschrift heeft geleid. Ook een uiteenzetting van het 
innovatieve karakter van het proefschrift en oplossingen voor relevante pre-klinische en klinische problemen, die 
zich hebben voorgedaan in de jaren waarin het onderzoek werd verricht, hebben een plaats in dit schrijven. 
Daarnaast zou de Woldring commissie graag iets vernemen over uw huidige functie en wetenschappelijke 
plannen voor de komende jaren. 
 
De proefschriften zullen beoordeeld worden door de acht, onderaan de brief vermeldde juryleden. De winnaar 
van de Woldring Prijs zal worden uitgenodigd om bij de uitreiking van de prijs tijdens de najaarsbijeenkomst van 
de NVNG gedurende 30 minuten een voordracht te houden over het onderzoek, waaraan het doctoraat is 
toegekend. 
 
Voor het reglement van de Woldring Prijs, verwijzen wij u naar het desbetreffende document op de NVNG-
website: www.nvng.nl/commissies/woldring-prijs 
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Het adres van het secretariaat, waar het proefschrift naartoe kan worden gezonden, is:  
 
Bureau NVNG 
Emmastraat 2 A 
4811 AG  BREDA 
E-mail: info@nvng.nl  
 
De jury hoopt een groot aantal inzendingen tegemoet te kunnen zien! 
De jury wil u tot slot nog verzoeken om een actueel persoonlijk correspondentieadres te vermelden in uw 
aanbevelingsbrief voor een vlotte communicatie over de uitkomst van het juryberaad. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
de jury van de Woldring prijs, 
 
Mw. Dr. V. Bongers, voorzitter     Prof  Dr. J. Booij 
Mw. Prof. Dr. L.F. de Geus – Oei      Prof. Dr. N.H. Hendrikse    
Prof. dr.ir. H.W.A.M. de Jong     Mw. Dr. C.M. van Rij 
Dr. P.W.L. Thimister      Prof. dr. A.D. Windhorst 
 
 


