
Stimuleringsprijs 10e editie Landelijk Valsymposium 2022   

Doel en beschrijving 

In het kader van deze bijzondere 10e editie van het Landelijk Valsymposium wordt een 

stimuleringsprijs van € 10.000 uitgereikt om wetenschappelijk onderzoek naar valpreventie voor 

ouderen aan te moedigen. Als organisatoren van het valsymposium vinden we het belangrijk om 

innovatieve en voor de praktijk relevante onderzoeksprojecten op het gebied van valpreventie bij 

ouderen te belonen. Daarom kunnen onderzoekers zich aanmelden voor de stimuleringsprijs 10e 

editie. Het winnende bedrag kan de betreffende onderzoeker vrij besteden aan het verder brengen 

van het onderzoeksproject. Denk bijvoorbeeld aan extra (onderzoeks)activiteiten, toepassen van de 

bevindingen in de praktijk en/of kennis delen en ophalen. Voor deze stimuleringsprijs kunnen alleen 

onderzoeksprojecten worden ingediend. Inzenden kan tot uiterlijk 5 september 2022. Uiterlijk 30 

september horen de deelnemers de uitslag. Hieronder vind je de voorwaarden.  

Wie komen in aanmerking? 

Deze oproep is voor junior onderzoekers die in de startfase zitten van het uitoefenen van onderzoek 

(maximaal 5 jaar post-doc). Hier is geen leeftijd aan verbonden. 

 

Voorwaarden  

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de stimuleringsprijs: 

• De deelnemers: 

o Zorgen ervoor dat hun aanmelding bestaat uit een beschrijving van hun 

onderzoeksproject van maximaal 600 woorden aan de hand van de volgende 

onderdelen: 

▪ Titel 

▪ Auteur(s): [Naam, Voorletter, Organisatie] 

▪ Introductie (achtergrond/doelstellingen) 

▪ Methode 

▪ Resultaten 

▪ Discussie/conclusie/aanbevelingen 

▪ Motivatie relevantie t.b.v. stimuleringsprijs 

▪ Korte beschrijving inzet stimuleringsprijs  

▪ Curriculum vitae (als aparte bijlage)    

o Sturen de aanmelding in 1 pdf. 

o Leveren de beschrijving aan in het Engels.  

o Schrijven zich ook in voor het valsymposium. 

o Leveren het  onderzoeksproject uiterlijk 5 september 2022 aan bij de 

beoordelingscommissiedoor door een mail te sturen naar m.splinter@amsterdamumc.nl 

• Het onderzoeksproject: 

o Mag een lopend project zijn waar aantoonbare resultaten voor zijn behaald. Het project 

mag niet voor 2018 zijn afgerond. 

o Wordt beoordeeld op de volgende criteria: innovatief karakter, wetenschappelijke 

kwaliteit, originaliteit en relevantie voor de praktijk. 

o Het winnende onderzoeksproject krijgt aan het eind van het symposium de gelegenheid 

om in 15 minuten het project te presenteren. De winnaar geeft ook aan waar hij/zij de 

stimuleringsprijs aan gaat besteden.    

o De winnende onderzoeker kan zelf bepalen of het bedrag dat verbonden is aan de 

stimuleringsprijs naar hem/haar toegaat op persoonlijke titel of naar de instelling waar 
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hij/zij werkzaam is. Voor de ontvangende instelling kunnen er gevolgen zijn voor de 

belasting als de instelling onder de vennootschapsbelasting valt. Daar kunnen wij echter 

geen uitspraken over doen. Aan persoonlijke overmaking zijn de gevolgen voor de 

belasting voor de ontvangende persoon. 

o Het bekroonde onderzoeksproject mag de titel winnaar ‘Stimuleringsprijs 10e editie 

Landelijk Valsymposium 2022’ dragen.  

o De winnaar geeft een voordracht bij het volgende Valsymposium in 2023 over hoe hij/zij 

de stimuleringsprijs heeft ingezet.  

o De gevallen waarin door deze voorwaarden niet is voorzien of discussies die zouden 

kunnen ontstaan over de interpretatie ervan, de beoordeling van de ontvankelijkheid van 

de werken en/of van de kandidaten e.a. worden onherroepelijk door de 

beoordelingscommissie besloten. 

o Er wordt geen briefwisseling of andere vorm van communicatie gevoerd over de 

uitspraak van de beoordelingscommissie. 

• De onafhankelijke beoordelingscommissie: 

o Heeft het recht om aanvullende informatie over de deelnemers op te vragen. 

o Beoordeelt de onderzoeksprojecten die in aanmerking komen voor de stimuleringsprijs 

aan de hand van  criteria.  

o Weegt in haar beoordeling niet mee wat deelnemers met het bedrag van de 

stimuleringsprijs willen gaan doen.  

o Laat uiterlijk 30 september aan de deelnemers weten wat de uitslag van haar 

beoordeling is. 

 

 

 


