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REGLEMENT voor de ‘Marcel van Grunsven - prijs’ en de ‘Peter Makkes - prijs’ van 
de VMBZ 
 
De Marcel van Grunsven-prijs wordt uitgereikt voor de beste wetenschappelijke 
bijdrage op het gebied van gehandicaptenzorg in de tandheelkunde.  
De Peter Makkes-prijs wordt uitgereikt voor de beste wetenschappelijke 
bijdrage op het gebied angstbegeleiding in de tandheelkunde. 
 
DOEL van deze publicatieprijzen. 
Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de 
mondzorg voor bijzondere zorggroepen door middel van het honoreren van 
publicaties, zoals een academisch proefschrift, een artikel in een 
wetenschappelijk tijdschrift, een afstudeerscriptie en eventueel een publicatie 
op eigen initiatief. 
De honorering bestaat uit het toekennen van de ‘Marcel van Grunsven-prijs’ 
(voor de beste wetenschappelijke bijdrage op het gebied van 
Gehandicaptenzorg in de Tandheelkunde), respectievelijk de ‘Peter Makkes-
prijs’, waaraan een geldbedrag is verbonden met een maximum van 1000,= euro. 
De uitreiking van de ‘Peter Makkes-prijs’ en de ‘Marcel van Grunsven-prijs’ 
geschiedt iedere 2 jaar, mits er minimaal 3 inzendingen zijn. Bij te weinig 
inzendingen zal de uitreiking worden uitgesteld.  
 
SELECTIE-CRITERIA 
Inzendingen voor de VMBZ publicatieprijzen kunnen plaats te vinden in de 
periode gerekend vanaf de uitreiking van de laatste prijs tot 3 maanden 
voorafgaand aan de ledenvergadering van de VMBZ waarop de volgende 
publicatieprijs wordt uitgereikt. Een publicatie mag maximaal 6 jaar oud zijn.  
De selectie van de ingezonden geschriften wordt gedaan door de 
respectievelijke leescommissies en vindt in drie fasen plaats.  
 
1ste  fase. 
In deze fase wordt het volgende vastgesteld: 
- Is het onderzoek relevant ten opzichte van het onderwerp? 
- In welk kader is het onderzoek gepubliceerd? 
 
2de fase.  
In deze fase wordt het volgende vastgesteld: 
2.1. De kwaliteit van het onderzoek: 
Inleiding 
- Verslag van de bestudeerde bronnen, zoals een literatuuronderzoek. 
- Vaststelling van het doel van het onderzoek met motivatie. 
Materialen en methoden 
- Opzet van het onderzoek en eventuele deelonderzoeken, motivatie(s). 
- Verslaglegging en conclusie(s). 
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Discussie en conclusie(s) 
- Vergelijking met andere onderzoeken. 
- Afwegingen die leiden tot de eindconclusie(s). 
- Relevantie ten opzichte van behandelaar en patiënt. 
Literatuurlijst 
- Kwantiteit en kwaliteit. 
 
2.2. De kwaliteit van de verslaglegging, zoals logische opbouw, helderheid, 
nauwkeurigheid, enz.. 
2.3. De kwaliteit van de eindconclusie(s) van het onderzoek met betrekking tot  
relevantie en bruikbaarheid voor behandelaar en patiënt. 
 
3e fase. 
In deze fase wordt het volgende vastgesteld: 
De eindwaardering van de ingezonden publicatie is een optelsom van de 
deelwaarderingen van de verschillende onderdelen van het selectieproces. 
De waardering van deze onderdelen kan door middel van punten.  
 
Waardering 1ste fase:   
Na vaststelling dat de inzending relevant is voor het onderwerp, kan de 
volgende waardering gegeven worden:  
- 1 punt voor een scriptie of voor een publicatie in het kader van de opleiding 
Tandarts Angstbegeleiding, Tandarts Gehandicaptenzorg, Tandheelkunde of 
Mondzorgkunde, 
- 2 punten voor een publicatie in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift,  
- 3 punten voor een proefschrift, dat geheel of grotendeels gewijd is aan het 
betreffende onderwerp. 
 
Waardering 2de fase: 
- De kwaliteit van het onderzoek (2.1.):  1 tot 5 punten. 
- De kwaliteit van de verslaglegging (2.2.):  1 of 2 punten. 
- De kwaliteit van de resultaten, zijn die duidelijk en logisch weergegeven (2.3.):  
1 tot 5 punten. 
- De kwaliteit van de (eind)conclusie(s) van het onderzoek met betrekking tot 
de bruikbaarheid voor de behandelaar en de patiënt (2.4.):  1 tot 5 punten. 
 
Eindwaardering: 
Aan de inzending, die van de verschillende commissieleden de meeste punten 
krijgt, wordt de publicatieprijs toegekend. Het is in uitzonderlijke gevallen ook 
mogelijk om de prijs te verdelen tussen verschillende inzendingen of in overleg 
met het bestuur een extra prijs toe te kennen, dit ter beoordeling van de 
leescommissie. 
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