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Jij als afstuderend student aan een van de opleidingen 
Diëtetiek in Nederland kan in aanmerking komen voor deze 
prijs van € 3.000,-. Voorwaarde is dat jouw afstudeerscriptie 
door de opleiding wordt genomineerd.

AANmoeDigiNgsprijs
De gedachte achter de Nestlé Prijs voor Diëtetiek is de be-
langstelling voor nieuwe ontwikkelingen en toepassingen 
binnen het vakgebied te stimuleren. 

Bij de beoordeling van de ingezonden scripties let de jury 
dan ook vooral op een herkenbare eigen inbreng, de ma-
nier van onderzoek, originaliteit, relevantie van het onder-
werp en de praktische toepassingsmogelijkheden binnen 
het vakgebied diëtetiek.

prAKTisCHe VoorWAArDeN 2017 - 2018
•	De scriptie mag de 12.500 woorden (exclusief tabellen en 

literatuuropgaven) niet overschrijden. Bijlagen hoeven alleen 

toegevoegd te worden als dat strikt noodzakelijk is voor het begrip van de 

rapportage. 

•	Publicatie binnen één van de rubrieken van het NTVD.

De uitreiking van deze prestigieuze Prijs voor Diëtetiek 
zal plaatsvinden op de algemene ledenvergadering van de 
Nederlandse Vereniging van Diëtisten op 6 november 2018. 
Om de jury genoeg tijd te geven haar oordeel te vormen, 
moeten afstudeerscripties uiterlijk op 27 juli 2018 digitaal  
bij Nestlé Health Science binnen zijn.

meer WeTeN?
Overweeg je jouw scriptie te laten meedingen naar de 
Nestlé Prijs voor Diëtetiek, neem dan contact op met de 
verantwoordelijke coördinator afstudeerprojecten van jouw 
opleiding.

JUrYLeDeN
•	 Dr.	Ir.	N.M.	de	Roos,	voorzitter,	docent,afd.	Humane	
Voeding,	Wageningen	en	Epidemiologie	
Wageningen Universiteit

•	 M.F.A.	Grimmerink,	diëtist,	Amstelring Amsterdam
•	 Dr.	Ir.	H.	Kruizenga,	projectleider	Ondervoeding,	

stuurgroep ondervoeding en diëtist-onderzoeker 
VUmc, VU Amsterdam

•	 Drs.	A.H.	ten	Have,	(oncologie)diëtist,	Careyn Utrecht
•	 Drs.	M.E.	Grasman,	MDL-arts,	Noordwest Ziekenhuisgroep  

Alkmaar-schagen-Den Helder
•	 Dr.	R.H.H.	Bemelmans,	internist-vasculair	geneeskundige,	

Ziekenhuis gelderse Vallei ede

•	 Dr.	H.A.	Koetse,		
kinderarts	Maag-Darm-Leverziekten,	
Beatrix Kinderkliniek Universitair medisch 
Centrum groningen

meer oVer NesTLé HeALTH sCieNCe
Nestlé Health Science is onderdeel van de Nestlé 
groep. Nestlé Health Science (2011) is opgericht om de 
ambitie en visie m.b.t. een wetenschappelijke basis 
voor gepersonaliseerde Health Science voeding te 
verwezenlijken. Ons doel blijft de wensen en behoeften van 
gebruikers van onze dieetvoedingen beter te begrijpen. 
Betere zorg vereist betere producten. Het Nestlé Institute 
of Health Sciences, gevestigd op de campus van het 
Zwitserse Federaal Instituut voor Technologie in Lausanne, 
is onze research organisatie die onderzoek doet naar 
nieuwe producten en toepassingen daarvan. Een netwerk 
van experts en “Opinion Leaders” ondersteunen ons in het 
streven hierin een vooraanstaande rol te spelen.

Nestlé Health Science voert de bekende merken: Resource® 
en Clinutren® voor orale voeding, Isosource®, Novasource®, 
Peptamen® en Impact® voor enterale voedingen en Compat®  
voor het assortiment voedingspompen en toedienings- 
systemen.

Naast medische voeding is Nestlé actief op tal van andere 
terreinen in de voeding zoals baby- en kindervoeding (NAN®, 
Groeie Start®), voedingsproducten voor consumenten onder 
herkenbare merken zoals Maggi®, Nescafé®, Nespresso®,  
Purina® (diervoeding) en Buitoni®.

AUspiCiËN
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) hecht 
belang aan (afstudeer)projecten van hoge kwaliteit en wil 
onderzoek door diëtisten stimuleren. Daarom ondersteunt 
de NVD Nestlé in het streven studenten uit te dagen 
nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied te initiëren. 
Toekomstige collegae krijgen hiermee de kans hun waarde 
binnen het vakgebied te laten zien.

MEER WETEN?
Nestlé Health Science 
Hoevestein 36G 
4903 SC Oosterhout 
Telefoon: 020-5699588 
E-mail: NestleHealthScience@nl.nestle.com 
www.NestleHealthScience.nl


