
Reglement PRISMA-publicatieprijs
De PRISMA-publicatieprijs is ingesteld door het bestuur van Stichting PRISMA en 
is bedoeld voor een onderzoeker die excellent farmaceutisch praktijkonderzoek in 
Nederland heeft verricht. 

1.  De prijs zal elk jaar worden uitgereikt en betreft een geldbedrag van 1000 Euro en een oorkonde. De 

PRISMA-publicatieprijs zal uitgereikt worden tijdens het jaarlijkse PRISMA-symposium.

2.  De prijs zal worden uitgereikt voor een artikel, dat in het voorafgaand jaar is gepubliceerd, dan wel 

geaccepteerd door een internationaal erkend ‘peer reviewed’ wetenschappelijk tijdschrift. 

3.  De beoordeling van de artikelen, die voor de PRISMA-publicatieprijs in aanmerking komen, geschiedt 

door de leden van het PRISMA-bestuur (jury). Wanneer een van de leden medeauteur of nauw 

betrokken bij het onderzoek van het ingezonden werk is, onthoudt hij of zij zich van stemming.  

4.  Criteria voor de beoordeling van de prijs zijn: wetenschappelijk niveau, methodiek, originaliteit, en 

toepasbaarheid op de Nederlandse apotheekpraktijk, alsmede de impact factor van het tijdschrift. Voor 

elk criterium zijn scores mogelijk tussen 1 (slecht/onvoldoende) en 5 (uitmuntend).

5.  De jury kiest één prijswinnaar. De jury neemt haar besluit met eenvoudige meerderheid van stemmen 

van de leden. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. Indien de jury 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 jury is 

onherroepelijk. De namen van de inzenders, die niet voor deze prijs in aanmerking zijn gekomen, 

blijven strikt geheim. 

6.  De te beoordelen artikelen dienen digitaal te worden aangeboden via prisma@knmp.nl, uiterlijk op 

de gepubliceerde deadline. Het PRISMA-bestuur zal de oproep tot indienen tijdig bekend maken, via 

onder meer het Pharmaceutisch Weekblad en internet. 

7. Inzending is mogelijk zowel door de auteur zelf als door derden. 

 

editatie aangevraagd.
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