
MEDEDELINGEN 

PRIJS VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE GENEESKUNDE, DE FARMACIE EN DE DIERGENEESKUNDE 
VAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË 

Driejaarlijkse prijs voor een belangrijke bijdrage tot de studie van de geschiedenis 
van de geneeskunde, de farmacie en de diergeneeskunde in de Nederlanden. 

EERSTE PERIODE : 
Prijsbedrag : 2.000 euro 

Uiterste datum voor indiening : 31 oktober 2002 

Doel van de prijs, inhoudelijke afbakening 
De prijs is ingesteld ter bekroning van een belangrijke en vernieuwende bijdrage tot de studie van de geschiede
nis van de geneeskunde, de farmacie en de diergeneeskunde in de Nederlanden. 

Onderzoek met betrekking tot de meest diverse aspecten van de geschiedenis van de geneeskunde, de farmacie 
en de diergeneeskunde komt hiervoor in principe in aanmerking. 

Het gebied van de historische Lage Landen geldt als geografische omschrijving. 

Het onderzoek mag betrekking hebben op de geschiedenis van de oudste periode tot het recente verleden. 

Vormelijke deelnemingsvoorwaarden 
Kandidaatstelling gebeurt door indiening op het secretariaat van de Academie vóór het verstrijken van de uiterste 
datum voor indiening van de volgende drie documenten in vijf exemplaren : 
1. een wetenschappelijke verhandeling ; 
2. een samenvatting van drie tot vijf pagina's van de verhandeling ; 
3. een curriculum vitae van de auteur(s). 

De wetenschappelijke verhandeling moet geschreven zijn door één of twee auteurs. De auteur(s) mag (mogen) 
geen lid van de Academie zijn. 

De verhandeling mag geschreven zijn om een academische titel te behalen. Zij mag echter niet eerder beloond 
zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs. 

De verhandeling moet geschreven zijn in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. 

De ingediende documenten worden niet teruggezonden aan de kandidaten. 

Toekenning van de prijs 
De Academie kent de prijs toe na beoordeling van de kandidaturen door een jury, samengesteld uit academiele-
den en externe specialisten. 

De prijs mag worden toegekend aan ten hoogste twee ex-aequo gerangschikte kandidaturen. Eervolle vermeldin
gen kunnen worden verleend. 

Wanneer geen enkele kandidatuur voldoet, wordt de prijs niet toegekend. 

De Academie beslist over de publicatie van de bekroonde verhandeling(en) in de Historische Reeks van de Aca
demie. 

Adres : Hertogsstraat 1 - 1000 Brussel. 
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