
Hans Eijsackers Award 2020 
 
Met gepaste trots presenteren wij dit jaar de Hans Eijsackers Award. 
Deze award geldt als aanmoedigingsprijs voor een wetenschapper die het 
patiëntenperspectief op een waardevolle manier betrekt in onderzoek 
naar Tourette. Wij stellen de winnaar van de award in staat deze manier 
van werken uit te dragen tijdens de conferentie van de European Society 
for the Study of Tourette Syndrome (ESSTS). De prijs is dan ook in de 
vorm van een conference grant ter waarde van max. €1800, verspreid 
over drie jaar (€1000, €500 en €300).  
 
De award is vernoemd naar onze oud-voorzitter Hans Eijsackers, die vanwege zijn leeftijd heeft 
besloten zijn vrijwilligerswerk voor onze stichting neer te leggen. Hans heeft, samen met zijn vrouw 
Joke, jarenlang onze stichting geleid en draaiende gehouden. In de afgelopen jaren lag zijn focus 
vooral bij het delen van ervaringen en zijn lidmaatschap van onze Adviesraad. In zijn columns in het 
Tourette Magazine schreef Hans regelmatig over de wetenschap en hoe hij moeite had om te zien 
wat het hem als Touretter nu echt opleverde. Wij waarderen de pragmatische kijk van Hans op de 
wetenschap zeer en willen deze dan ook graag doorzetten. De realiteit van het hebben van Tourette 
staat niet los van onderzoek naar de aandoening; het hoort er als een rode draad doorheen te lopen. 
Daar maken wij ons al enige tijd hard voor. Het afscheid van Hans is voor ons dan ook een mooie 
reden om deze award in zijn naam in het leven te roepen.  
 
Met deze award willen wij wetenschappers stimuleren, aanmoedigen en inspireren om de stem van 
Touretters en hun families mee te nemen in hun onderzoek naar Tourette.  
 
De wetenschapper die deze award wint zal de mogelijkheid krijgen naar de ESSTS conferentie in 
Lausanne te gaan, in juni 2021. Daarnaast zullen wij een bijdrage doen aan deelname aan de 
conferenties van 2022 en 2023. Wij hopen op deze manier bij te dragen aan de notie dat de stem van 
Touretters en hun families van groot belang is in de wetenschap en we hopen meer wetenschappers 
aan te moedigen om deze stem actief mee te nemen in hun onderzoek.  
 
Voorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor deze award moet een wetenschapper onderzoek doen, in de 
afgelopen twee jaar hebben gedaan, of in de komende twee jaar gaan doen, naar Tourette. Daarin 
moet hij of zij actief het patiëntenperspectief meenemen of hebben meegenomen, of actief stappen 
(op welke manier dan ook) hebben ondernomen om dit te gaan doen. De inschrijving is open voor 
zowel Nederlandse wetenschappers als wetenschappers uit andere landen.  
 
Aanmelden 
Aanmelden kan door de volgende documenten in PDF en in het Engels te mailen naar 
HEaward@tourette.nl: 

1. Een motivatiebrief van max. 750 woorden, waarin je: 
o Aangeeft wat het belang is van het patiëntenperspectief in onderzoek. 
o Beschrijft waarom jij vindt dat dit perspectief de wetenschap ten goede komt. 
o Beschrijft hoe jij vindt dat dit perspectief gebruikt moet worden, incl. verwijzingen 

naar hoe jij dat hebt gedaan, doet en/of van plan bent te gaan doen. 
 

2. Een document van max. 500 woorden waarin je aantoont het patiëntenperspectief actief te 
hebben gebruikt/te gebruiken in je onderzoek. Dit kan o.a. door te beschrijven: 

o Hoe je patiënten hebt geconsulteerd en tot welke aanpassingen dit heeft geleid. 
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o Op welke manier Touretters en/of familieleden opgenomen zijn in je onderzoek en 
wat de invloed hiervan op het onderzoek was.  
 
                                         OF 
 

2. Een document van max. 500 woorden waarin je aantoont van plan te zijn het 
patiëntenperspectief actief te gaan gebruiken in je onderzoek. Dit kan o.a. door te 
beschrijven: 

o Welke stappen je hebt genomen of plannen je hebt gemaakt om het 
patiëntenperspectief mee te nemen in je onderzoek. 

o Op welke manier je Touretters en/of familieleden op wil gaan nemen in je onderzoek 
en wat je verwacht dat de invloed hiervan gaat zijn. 
 

3. Een kort cv  van max. 1 A4 met voor deze award relevantie informatie. 
 
De jury zal naast Hans Eijsackers bestaan uit volwassenen met Tourette en ouders van kinderen met 
Tourette die ervaring hebben op het gebied van onderzoek. 
 
Deadline: donderdag 30 april 2020, 11.59pm CET. 
 
De winnaar van de award wordt bekend gemaakt tijdens de Europese Tourettedag op 7 juni 2020. 
Het is niet nodig om hierbij aanwezig te zijn om kans te maken op deze award. 
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
 
COVID-19 UPDATE 
De fondsen die beschikbaar worden gemaakt voor de winnaar kunnen worden gebruikt voor de 
ESSTS conferenties van 2021, 2022 en 2023. Echter, als de winnaar in 2020 een andere conferentie 
wil bijwonen die gerelateerd is aan Tourette, dan kan Stichting Gilles de la Tourette besluiten een 
deel van de gelden hiervoor beschikbaar te stellen. 


