
Reglement van de SHM-masterscriptieprijs 
 
 
De instelling van de prijs 
 
Artikel 1 
 
De Stichting Historia Medicinae stelt in 2022 voor de eerste keer een tweejaarlijkse 
masterscriptieprijs in. 
 
Artikel 2  
 
Lid 1 
De prijs is bedoeld als erkenning van en waardering voor een masterscriptie op het gebied 
van de medische geschiedenis, dat wil zeggen de geschiedschrijving van gezondheid, ziekte, 
geneeskunde, medische wetenschappen en gezondheidszorg; 
 
Lid 2 
De in lid 1 genoemde scriptie moet voor de betreffende periode als geheel nieuw kunnen 
worden aangemerkt. 
 
Artikel 3 
 
Lid 1 
De prijs wordt uitgereikt over een voorgaande periode van twee jaar. De prijs omvat een 
bedrag van € 1.000,-, ten laste van het budget van de Stichting Historia Medicinae, en een 
oorkonde; 
 
Lid 2 
De prijs is ondeelbaar en kan per keer aan slechts één persoon worden toegekend. 
 
Artikel 4 
 
Voor de toekenning van de prijs komen in aanmerking personen die een scriptie hebben 
bewerkt in het kader van een masteropleiding aan één van de Nederlandse instellingen voor 
Hoger Onderwijs; 
 
Artikel 5 
 
De toekenning van de prijs geschiedt door het bestuur van de Stichting Historia Medicinae 
op voordracht van een door dit bestuur ingestelde jury, bestaande uit tenminste drie leden 
en de secretaris van de Stichting Historia Medicinae. In haar eerste vergadering besluit de 
jury wie de voorzitter is. 
 
Procedure van beoordeling der kandidaten 
 
Artikel 6 



 
Het bestuur van de Stichting Historia Medicinae kondigt de prijs minimaal zes maanden voor 
de datum waarop de prijs wordt uitgereikt aan en roept eveneens minimaal zes maanden 
tevoren de jury in het leven, zoals bedoeld in artikel 6; 
 
Artikel 7 
 
Leden van de jury of commissie kunnen geen kandidaat zijn voor de prijs; 
 
Artikel 8 
 
Lid 1 
Naar de SHM-masterscriptieprijs kan worden gedongen door personen die in aanmerking 
wensen te komen, onder overlegging van hun personalia, curriculum vitae, en de 
masterscriptie, bij voorkeur digitaal, en zo mogelijk vergezeld van een aanbeveling van één 
of een aantal begeleiders onder wiens verantwoordelijkheid het onderzoek zoals beschreven 
in de masterscriptie is uitgevoerd; 
 
Lid 2 
Voorts kunnen ook door derden buiten bovengenoemde personen beargumenteerde 
voordrachten worden ingezonden. 
 
Artikel 9 
 
Lid 1 
De jury stelt tenminste twee maanden voor de datum waarop de prijs zal worden uitgereikt 
het bestuur van de Stichting Historia Medicinae schriftelijk en met redenen omkleed van de 
voordracht in kennis. De commissie verschaft het bestuur tevens inzicht in de kwaliteit van 
het werk van de andere kandidaten dat door de jury is beoordeeld; 
 
Lid 2 
Behoudens het gestelde in artikel 12, is het oordeel van de jury over kandidaten en de 
prijswinnaar vertrouwelijk en mag dit oordeel niet door de leden van de jury of door leden 
van het Stichtingsbestuur aan derden worden medegedeeld. 
 
Artikel 10 
 
Lid 1 
Ten hoogste één maand nadat de secretaris van het bestuur van de Stichting Historia 
Medicinae het schriftelijk oordeel van de jury heeft ontvangen, stelt het bestuur vast wie de 
prijswinnaar is; 
 
Lid 2 
Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen; 
 
Lid 3 



In het geval het Stichtingsbestuur het oordeel van de jury niet wil overnemen, treden de 
voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de jury met elkaar in overleg. Beide 
voorzitters stellen vervolgens tezamen de prijswinnaar vast; 
 
Artikel 11 
Over het oordeel van de jury en over het besluit van het bestuur wordt niet 
gecorrespondeerd. 
 
De prijsuitreiking 
 
Artikel 12 
 
Lid 1 
De uitreiking van de prijs zal bij voorkeur plaatsvinden tijdens de najaarsvergadering van de 
interfacultaire werkgroep History, Health & Healing; 
 
Lid 2 
De voorzitter van de Stichting zal bij de prijsuitreiking het juryrapport of delen daarvan 
voorlezen. 
 
Slotbepalingen 
 
Artikel 13 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting 
Historia Medicinae. 
 
Artikel 14 
 
Het reglement kan worden gewijzigd door het bestuur van de Stichting Historia Medicinae. 
 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Historia Medicinae in februari 2022 


