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Inleiding
Het is meer dan ooit urgent en belangrijk dat er goed

onderzoek kan worden gedaan naar de voedingsgerelateerde problemen bij ouderen.

Ouderen kunnen te maken hebben met toenemende kwetsbaarheid, meervoudige ziektelast,

andere behandeldoelen en een afnemende levensverwachting.

Dat maakt de doelgroep van DGO wezenlijk anders de meest gangbare onderzoeksgroepen.

Om dit onderzoek te stimuleren heeft de DGO de DGO award in het leven geroepen.

De prijs stimuleert en biedt de winnaar de mogelijkheid om gedegen onderzoek te doen, dan wel

haar/ zijn onderzoek te verdiepen.

Initiatief en doel
Om onderzoek binnen de ouderenzorg te stimuleren en onder de aandacht te brengen van een

breder publiek, is de DGO award in het leven geroepen.

De award heeft tot doel het stimuleren van onderzoek over voeding en ouderen door diëtisten

en/of onderzoekers binnen zorginstellingen, geriatrische afdelingen en/of nog thuiswonende

ouderen.

Deze erkenning wordt elke twee jaar uitgereikt. De prijs stimuleert en biedt de winnaar de

mogelijkheid om gedegen onderzoek te doen, dan wel haar/ zijn onderzoek te verdiepen.

Voorwaarden voor nominatie
Voor toekenning van de DGO award komen alle leden van de DGO in aanmerking, mits

werkzaam in de diëtetiek (ouderenzorg). Verder kunnen onderstaande personen een

onderzoeksvoorstel indienen:

● Diëtisten die onderzoeken begeleiden binnen de ouderenzorg (Scriptie begeleiding,

Projecten rondom voedingsleer, voedingsverspieling, Marketing & Promotie).

● Beroeps Onderzoekers gericht op voeding in de ouderenzorg.

Voor de toekenning van de DGO award komen niet in aanmerking:

● Personen die deel uitmaken van de jury.

● Personen die de award in de voorgaande 2 jaar reeds hebben ontvangen.

De winnaar van de DGO award verplicht zich tot het geven van een presentatie tijdens de DGO

landelijke dag over het onderzoek en de eventuele resultaten.

“D� mees� aansprekend�, veelbelovend� e� originel� onde�zoeksprestatie�
o� he� gebie� va� diëtetie� i� d� ouderenzor�”



De Prijs
De DGO award bedraagt 2.500 euro. De prijs wordt elke 2 jaar uitgereikt (oneven jaren) op de

landelijke dag van DGO.

Wil je kans maken om een DGO award te winnen? Dien je onderzoeksvoorstel naar

bestuurdgo@gmail.com. Deadline is 2 maanden voor de aankomende landelijke dag (17

november 2021).

Beoordelingscriteria en inzending
Genomineerden zijn bij voorkeur diëtisten (i.o.) / onderzoekers (junior / senior) die een

gedegen onderzoeksvoorstel hiervoor willen indienen.

Het kan bij deze award zowel om wetenschappelijke als om maatschappelijke erkenning gaan.

● De intentie hebben om de met de prijs een onderzoek op te zetten die een jaar daarna kan

worden gepresenteerd tijdens de landelijke dag

● Onderwerp betreft een van de volgende onderwerpen:

○ voeding bij ouderen

○ dieetbehandeling bij de ouderen zorg

○ voedingsstoffen (micro- en macronutriënten)

○ ziekte gerelateerd voedingsonderzoek

○ voorlichtingsmateriaal

○ innovatieve en/of technologische onderdelen.

○ kwaliteit verhogend dieetbehandeling

Naast onderzoek naar voeding-gerelateerde problemen bij ouderen staat de DGO ook voor een

goede positionering van de DGO-diëtist. Daarom mag de DGO award ook ingezet worden voor

onderzoek naar zaken die om de positie van de DGO diëtist te verstevigd

Jurering
De jury bestaat uit minimaal drie personen, die werkzaam zijn in of affiniteit hebben met het

vakgebied diëtetiek in de ouderenzorg. De jury, waaronder een voorzitter, wordt benoemd door

het bestuur van DGO.

De jury beslist bij meerderheid van stemmen. De jury geeft een korte schriftelijke motivering

van de toekenning van de DGO award. De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de

inzendingen de prijs niet toe te kennen. Over beslissingen van de jury kan niet worden

gecorrespondeerd. De jury deelt de beslissing tijdig mee aan het bestuur.

Het bestuur van DGO behoudt het recht om het reglement te wijzigen. In alle gevallen waarin

het reglement niet voorziet, beslist het DGO-bestuur in samenspraak met de juryvoorzitter”
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