
	  

Reglement	  Ephor-‐penning	  	  

	  

De	  Ephor	  penning	  is	  een	  onderscheiding	  voor	  de	  zorgverlener	  die	  de	  afgelopen	  5	  jaar	  bijzondere	  
prestaties	  heeft	  geleverd	  op	  het	  gebied	  van	  de	  farmacotherapie	  bij	  ouderen,	  blijkend	  uit	  nationale	  
en/of	  internationale	  publicaties	  op	  het	  gebied	  van	  farmacotherapie	  bij	  ouderen	  in	  al	  zijn	  facetten.	  De	  
prijs	  wordt	  als	  regel	  jaarlijks	  toegekend	  en	  bestaat	  uit	  de	  Ephor	  Penning,	  in	  brons	  gegoten	  	  door	  de	  
Utrechtse	  	  kunstenaar	  Willem	  Noyons.	  De	  nominatie	  voor	  de	  prijs	  wordt	  vastgesteld	  door	  een	  jury	  
bestaande	  uit	  bestuursleden	  van	  de	  Stichting	  Ondersteuningsfonds	  Ephor.	  Laatstgenoemde	  Stichting	  
is	  ook	  de	  instantie	  die	  de	  prijs	  heeft	  ingesteld	  en	  de	  uitreiking	  verzorgt.	  

De	  eerste	  penning	  is	  	  op	  13	  november	  	  2014	  uitgereikt	  	  aan	  dr.	  Paul	  A.F.	  Jansen	  vanwege	  zijn	  grote	  
verdiensten	  op	  het	  gebied	  van	  de	  gerontofarmacologie	  en	  farmacotherapie	  bij	  ouderen.	  Hij	  is	  tevens	  
oprichter	  van	  het	  kenniscentrum	  Expertise	  Centrum	  Pharmacotherapie	  bij	  Ouderen	  (Ephor).	  	  

	  

Inzendingen	  voor	  de	  prijs	  voor	  het	  jaar	  2015	  kunnen	  tot	  en	  met	  1	  oktober	  2015	  worden	  ingediend.	  	  	  

Inzendingen	  moeten	  voldoen	  aan	  de	  volgende	  inhoudelijke	  eisen.	  	  

·∙	  De	  	  genomineerde	  is	  werkzaam	  binnen	  de	  Europese	  Unie.	  

·∙	  De	  genomineerde	  heeft	  meerdere	  oorspronkelijke	  bijdragen	  in	  woord	  en	  geschrift	  op	  het	  gebied	  
van	  de	  farmacotherapie	  bij	  ouderen	  geleverd.	  

·∙	  De	  bijdragen	  zijn	  geleverd	  over	  de	  afgelopen	  vijf	  jaar.	  

·∙	  Daarnaast	  gelden	  de	  volgende	  algemene	  voorwaarden:	  

·∙	  De	  genomineerde	  is	  bereid	  om	  de	  prijs	  persoonlijk	  in	  ontvangst	  te	  nemen	  op	  	  een	  mede	  door	  Ephor	  
georganiseerde	  bijeenkomst	  of	  als	  onderdeel	  van	  een	  congres/symposium	  op	  het	  gebied	  van	  de	  
farmacotherapie.	  

	  	  	  Over	  de	  jury	  

·∙	  De	  jury	  bestaat	  uit	  onafhankelijke	  en	  deskundige	  wetenschappers	  en/of	  zorgverleners	  die	  het	  

werkterrein	  goed	  overzien.	  

·∙	  De	  jury	  beraadslaagd	  in	  oktober	  om	  uit	  alle	  inzendingen	  of	  eigen	  voordrachten	  van	  de	  Stichting	  
Ephor	  de	  genomineerde(n)	  te	  selecteren.	  

	  ·∙	  Juryleden	  zijn	  uitgesloten	  van	  de	  prijs.	  
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