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NWVT Hamer-Duyvenszprijs  
 
De NWVT is de wetenschappelijke vereniging van en voor tandartsen. De NWVT is op 1 juli 1904 
opgericht (NVT) en is daarmee de op één na oudste tandheelkundig wetenschappelijke vereniging in 
Nederland. 
Statutair is de doelstelling van de vereniging: het bevorderen van de tandheelkundige wetenschap. 
De NWVT voert zelf geen wetenschappelijk onderzoek uit, maar draagt bij aan de overdracht van 
wetenschappelijke informatie aan tandartsen. 
De NWVT richt zich op elk tandheelkundig wetenschappelijk terrein dat relevant wordt geacht voor 
de tandarts in de algemene praktijk.  
De NWVT houdt de tandarts niet alleen op de hoogte van ontwikkelingen binnen de tandheelkunde, 
maar streeft er ook naar om de stand van zaken op verschillen gebieden voor het voetlicht te 
brengen. Met congressen en cursussen en met het uitreiken van bijdragen aan wetenschappelijke 
ontwikkelingen wil de vereniging de gehele Nederlandse tandheelkundige gemeenschap bereiken.  
 
 
Inleiding NWVT-Hamer Duyvenszprijs 
 
De NWVT - Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen - kent eenmaal per jaar een 
wetenschappelijke onderscheiding toe aan het tandheelkundig proefschrift dat door de NWVT 
Leescommissie als beste van dat jaar is beoordeeld.  
Deze onderscheiding draagt de naam “NWVT Hamer-Duyvenszprijs”, zo genoemd omdat in het 
verleden de prijs mede werd gefinancierd vanuit legaten van de toenmalige tandartsen Hamer en 
Duyvensz. 
 
 
Procedure NWVT Hamer-Duyvenszprijs 
 
De promovendus heeft zijn/haar wetenschappelijke arbeid gepubliceerd in een proefschrift 
(geschreven in de Nederlandse of Engelse taal) en heeft deze dissertatie met succes verdedigd aan 
een Nederlandse Universiteit. De promovendus moet als tandarts ingeschreven staan in het BIG-
register. 
Het onderwerp van de dissertatie moet tandheelkundig van aard zijn of te maken hebben met een 
randgebied van de tandheelkunde en moet bij voorkeur relevant zijn voor de (kliniek van de) 
tandarts-algemeen practicus. 
Gepromoveerde collegae die in aanmerking willen komen voor de NWVT Hamer-Duyvenszprijs 
dienen binnen de aangegeven termijn een aanvraagformulier en 5 proefschriften in te sturen naar 
het bureau van de NWVT. Insturen voor 15 maart 2022: per email (we transfer) te ontvangen. 
Voor de NWVT Hamer-Duyvenszprijs 2021 kunnen proefschriften ingestuurd worden over de periode 
1 januari t/m 31 december 2021. 
In het eerste half jaar 2022 worden de aanvragen besproken. 
 
 
 
 



 

NWVT Hamer Duyvensz prijs 2021  
 

 
Medio 2022 wordt de uitslag door de voorzitter van de NWVT Leescommissie bekend gemaakt aan 
het NWVT Bestuur. 
De winnende aanvrager wordt geïnformeerd over de toekenning van de NWVT Hamer-Duyvenszprijs 
door de voorzitter van de NWVT Leescommissie. 
Tezelfdertijd worden de overige aanvragers op de hoogte gesteld. 
 
Wanneer volgens de jury geen van de ingezonden aanvragen voldoet aan de gestelde criteria, wordt 
in het betreffende jaar geen NWVT Hamer-Duyvenszprijs uitgereikt.  
De uitreiking van de NWVT Hamer-Duyvenszprijs vindt plaats tijdens een NWVT bijeenkomst.  
De voorzitter van de NWVT Leescommissie licht tijdens de uitreiking de beslissing toe. 
De voorzitter van de NWVT Leescommissie reikt aan de winnaar het bijbehorende certificaat uit en 
de penningmeester van de NWVT maakt het bijbehorende geldbedrag over.  
Indien mogelijk wordt de winnaar tijdens de uitreiking in staat gesteld kort verslag te doen van zijn / 
haar onderzoeksbevindingen. 
 
 
Beoordeling 
 
Vanaf maart 2022 worden de proefschriften beoordeeld door de NWVT Leescommissie, waarbij 
vooral gekeken wordt naar: 

- Inhoud 
- Uitvoering 
- Relevantie – mede voor de tandarts algemeen practicus 
- Originaliteit  
- Kwaliteit van de inzending.  

 
 
Prijs - NWVT Hamer-Duyvenszprijs 
 
De NWVT Hamer-Duyvenszprijs bestaat uit een certificaat en een eenmalige uitkering van  
EUR 2.500,00. 
 
 
PR 
 
Aan het bestaan en de jaarlijkse toekenning van de NWVT Hamer-Duyvenszprijs wordt maximale 
bekendheid gegeven via onder andere flyers van NWVT cursussen en congressen, de NWVT website, 
de NWVT nieuwsbrief en zo mogelijk andere communicatie middelen.  
 
 
Verslaggeving 
 
De NWVT verplicht zich ten opzichte van haar leden eenmaal per jaar, tijdens de huishoudelijke 
vergadering, verslag te doen over de NWVT Hamer-Duyvenszprijs.  


