STATUTEN
CU Ariëns Kappersprijs
1. Inleiding
Het CU Ariëns Kappersfonds is gesticht ter nagedachtenis aan Dr. Cornelius Ubbo Ariëns
Kappers (1877 – 1946), buitengewoon hoogleraar in de vergelijkende anatomie van het
centrale zenuwstelsel en directeur van het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek. In 1974,
bij de splitsing van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie, is een
gedeelte van dit CU Ariëns Kappersfonds overgegaan naar de Nederlandse Vereniging voor
Neurologie. De baten van het fonds bestaan uit de rente van het destijds naar de Vereniging
overgegane kapitaal van het oorspronkelijke CU Ariëns Kappersfonds.
De prijs betreft een geldbedrag van € 5.000,-.
Volgens de statuten kunnen uit de rente van het Ariëns Kappersfonds toelagen worden
gegeven aan: ‘(a) onderzoekers die op het gebied van neurologische aandoeningen
onderzoekingen doen of gaan doen, welke van meer dan van persoonlijk belang geacht
kunnen worden. Onderzoekingen die speciaal betrekking hebben op de therapie van
zenuwziekten genieten een zekere voorkeur. (b) Initiatief en activiteiten, die van grote
betekenis kunnen worden geacht voor de behartiging van wetenschappelijke belangen der
neurologie’.
De opbrengst van het Ariëns Kappersfonds wordt al vele jaren vrijwel uitsluitend toegewend
voor financiële steun aan promovendi voor de drukkosten van hun proefschrift. Door het
grote aantal promovendi is de spoeling de laatste jaren dun geworden. Tegelijkertijd is het
gewoonte geworden, dat promovendi voor de uitgave van hun proefschrift bij een aantal
farmaceutische industrieën aankloppen voor sponsoring. Daarmee is het Ariëns
Kappersfonds een van de (vaak vele) sponsors geworden.
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie heeft zich hierover beraden. O.i.
is het wenselijk om de baten van het Ariëns Kappersfonds te bestemmen voor een
aanmoedigingsprijs voor arts-assistenten in opleiding tot neuroloog. Daarmee zou de CU
Ariëns Kappersprijs voor assistenten een zelfde plaats kunnen krijgen als de Winkler
medaille voor neurologen.
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Het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie heeft de CU
Ariëns Kappersprijs ingesteld voor arts-assistenten in opleiding tot neuroloog.
De prijs zal tweejaarlijks worden uitgereikt en betreft een geldbedrag ter
waarde van € 5.000,-.
De prijs zal worden uitgereikt voor het beste neurologische artikel, dat in de
voorafgaande twee jaar door een arts-assistent is ingezonden.
De betreffende arts-assistent dient lid te zijn van de Nederlandse Vereniging voor
Neurologie.
Per arts-assistent kan slechts één artikel worden ingestuurd.
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De beoordeling van de artikelen, die voor de CU Ariëns Kappersprijs in aanmerking
komen, geschiedt door een commissie, die samengesteld is uit de hoofdredacteur van
het Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie, twee leden van de CWON en twee
leden van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. De leden van
deze commissie worden door het Bestuur benoemd voor de duur van vier jaar. Zij zijn
eenmaal terstond herkiesbaar.
Wanneer één van de commissieleden opleider van de mededingende assistent of
mede-auteur van het ingezonden artikel is, onthoudt hij of zij zich van stemming.
De benoeming van de commissie vindt tenminste zes maanden voor de uitreiking van
de prijs plaats. De leden komen zo vaak tezamen als zij voor de uitvoering van haar
werkzaamheden noodzakelijk achten.
De voorzitter en secretaris zullen door de leden van de commissie uit haar midden
worden gekozen.
Voor de beoordeling voor toekenning van de prijs komen wetenschappelijke artikelen
in aanmerking, die in de periode van het betreffende kalenderjaar en het
voorafgaande jaar zijn gepubliceerd of geaccepteerd door een internationaal erkend
wetenschappelijk tijdschrift. De mededingende arts-assistent in opleiding dient de
eerste auteur van het betreffende artikel te zijn. Het moet daarnaast voor de leden
van de commissie voldoende duidelijk zijn, dat deze als auctor intellectualis
beschouwd kan worden.
De CU Ariëns Kappersprijs zal tweejaarlijks uitgereikt worden tijdens de
ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, welke doorgaans
in de maand december wordt gehouden. De te beoordelen artikelen dienen uiterlijk op
1 juli voorafgaande daaraan in het bezit te zijn van de secretaris van de commissie
CU Ariëns Kappersprijs.
De secretaris draagt zorg voor een tijdige mededeling aan de lezers van het
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, dat inzendingen voor de prijs worden
ingewacht. Inzending is mogelijk zowel door de auteur zelf als door derden.
De commissie neemt haar besluit met eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien
de stemmen staken, beslist het bestuur.
Indien de commissie van oordeel is dat geen van de ingezonden werken voor
bekroning in aanmerking komt, kan zij bij eenvoudige meerderheid van stemmen
besluiten in het betrokken jaar geen prijs uit te reiken.
De beslissing van de commissie wordt bij monde van haar voorzitter met een
beredeneerd rapport bekend gemaakt ten tijde van de uitreiking van de prijs op de
ledenvergadering. Indien besloten is niet tot uitreiking over te gaan, zal dit eveneens
op de ledenvergadering en op dezelfde wijze worden bekend gemaakt. De beslissing
van de commissie is onherroepelijk. De namen van de inzenders, die niet voor deze
prijs in aanmerking zijn gekomen, blijven strikt geheim. Het commissierapport wordt
niet gepubliceerd.
Zij die reeds eerder de CU Ariëns Kappersprijs ontvingen, komen niet voor een
tweede toekenning in aanmerking.
De secretaris draagt zorg voor de bekendmaking van de prijswinnaar in het Tijdschrift
voor Neurologie en Neurochirurgie en in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde.
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de
Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

