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Reglement CU Ariëns Kappersprijs 
 

1. Instelling CU Ariëns Kappersprijs  

1.1 Het CU Ariëns Kappersfonds is ingesteld ter nagedachtenis aan dr. Cornelius Ubbo Ariëns Kappers 

(1877–1946). Kappers was 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 

fonds overgegaan naar de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Dit fonds is uitgeput en 

de prijs wordt bekostigd uit het eigen vermogen van de NVN. Hiertoe wordt jaarlijks een 

reservering opgenomen in de begroting.  

1.2 De prijs bedraagt € 5.000.  
 

 

2. Beoordelingscommissie 

2.1 Het bestuur van de NVN benoemt een commissie voor de beoordeling van de artikelen die voor de 

CU Ariëns Kappersprijs in aanmerking komen. De commissie bestaat uit een neuroloog-

vertegenwoordiger van de redactie van het Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie, twee 

leden van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Neurologie (CWON) en twee leden van het 

bestuur van de NVN. 

2.2 Het bestuur van de NVN benoemt de commissie ten minste zes maanden vóór de uitreiking van de 

prijs. De commissieleden komen zo vaak bij elkaar als zij voor de uitvoering van hun 

werkzaamheden noodzakelijk vinden.  

2.3 De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. 

2.4 Als een van de commissieleden opleider van de mededingende aios of mede-auteur van het 

ingezonden artikel is, onthoudt hij zich van stemming.  

 

 

3. Beoordeling 

3.1 De prijs wordt uitgereikt voor het beste ingezonden neurologische artikel geschreven door een 

aios. 

3.2 De betreffende aios moet lid zijn van de NVN en van de Vereniging Arts-Assistenten in opleiding 

tot Neuroloog (VAAN). 

3.3 Een aios kan slechts één artikel insturen. 

3.4 In aanmerking komen wetenschappelijke artikelen die in de periode van het betreffende 

kalenderjaar en het voorafgaande jaar zijn gepubliceerd of geaccepteerd door een internationaal 

erkend wetenschappelijk tijdschrift. De mededingende aios moet de eerste auteur van het 

betreffende artikel zijn.  

3.5 De te beoordelen artikelen moeten uiterlijk vijf maanden voor uitreiking van de prijs in het bezit 

zijn van de beoordelingscommissie.  

3.6 De commissie neemt haar besluit met meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, 

beslist het bestuur. 

3.7 Als de commissie vindt dat geen van de ingezonden artikelen voor de prijs in aanmerking komt, 

kan zij bij meerderheid van stemmen besluiten in het betrokken jaar geen prijs uit te reiken.  

3.8 Degenen die eerder de CU Ariëns Kappersprijs ontvingen, komen niet voor een tweede toekenning 

in aanmerking.  

 

 



pagina 2 van 2 

 

 

 

 

4. Uitkering 

4.1 De CU Ariëns Kappersprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt tijdens een NVN-bijeenkomst van de NVN 

die in het najaar wordt gehouden.  

4.2 De commissie legt haar onderbouwde beslissing schriftelijk vast. 

4.3 Bij de uitreiking van de prijs tijdens de ALV licht de voorzitter van de commissie de beslissing toe. 

Als besloten is niet tot uitreiking over te gaan, maakt de voorzitter dit ook tijdens de ALV op 

dezelfde wijze bekend. De beslissing van de commissie is onherroepelijk. De namen van de 

inzenders die niet voor deze prijs in aanmerking zijn gekomen, blijven strikt geheim.  

4.4 De secretaris zorgt voor de bekendmaking van de prijswinnaar 

 

 

5. Overig 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Nederlandse 

Vereniging voor Neurologie.  

 

Zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van de NVN van … 

 

 


