
Zespri® HealthFruit Award 2018 

Prijs voor het beste Bachelor eindwerk over de 
impact van fruit en/of groenten op onze gezondheid 

De Zespri HealthFruit Award richt zich tot laatstejaars Bachelors in de Voedings-en 
Dieetkunde (NL/FR) die de impact van fruit en/of groenten op onze gezondheid 
onder de loep nemen, en dit weten te vertalen in wetenschappelijk onderbouwd en 
toegankelijk voedingsadvies.  

Artikel 1 

Met de Prijs wil Zespri toekomstige voedings-en gezondheidsprofessionals actief 
aanmoedigen om wetenschappelijk onderbouwd en toegankelijk voedingsadvies 
inzake fruit en/of groenten te formuleren. 

Artikel 2 

De Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van een eindwerk dat erkend 
wordt binnen een Belgische onderwijsinstelling voor Bachelors in de Voedings-en 
Dieetkunde.  

Artikel 3 

Zespri zal een geldprijs van 500 euro toekennen aan één Nederlandstalige en één 
Franstalige laureaat. Daarnaast zullen de twee laureaten gratis kunnen deelnemen 
aan een internationaal wetenschappelijk symposium voor voedings-en 
gezondheidsprofessionals. Een vergoeding voor verblijfs-en transportkosten zal 
worden voorzien. 

Artikel 4 

Het eindwerk zal beoordeeld worden op basis van onderstaande criteria: 
• Originaliteit van het onderwerp (40 punten)
• Creativiteit van de presentatie  ( 30 punten)
• Wetenschappelijke onderbouwing (20 punten)
• Impact op de onderzochte populatie / doelgroep (10 punten)



Artikel 5 

Het eindwerk dient te beantwoorden aan de volgende vereisten: 
• Het eindwerk moet het topic, zoals hierboven beschreven, behandelen;
• Het eindwerk is toegankelijk voor een breed publiek;
• Het eindwerk is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur;
• Het eindwerk wordt vergezeld van een persoonlijke motivatiebrief en een

samenvattting van max 150 woorden;
• Het eindwerk is opgesteld in het Nederlands of het Frans;
• Het eindwerk wordt vergezeld van een bewijs dat de auteur tot de vermelde

onderwijsinstelling behoort.

Artikel 6 

De kandidaten sturen hun kandidatuur uiterlijk tegen 15 september 2018 naar het 
volgende emailadres: HealthFruit@zespri-europe.com. 

Artikel 7 

De voordracht van de laureaat gebeurt door een Jury samengesteld uit experten 
met een praktijkgerichte en academische achtergrond in het domein voeding en 
gezondheid. De laureaat wordt verkozen binnen de 2 maanden volgend op de 
uiterste datum waarop de registratie dient te gebeuren. 

Artikel 8 

De laureaat verleent Zespri de toestemming om het eindwerk te verspreiden en te 
publiceren – in overeenstemming met de regels met betrekking tot de intellectuele 
eigendom. 

Artikel 9 

De laureaat zal zijn eindwerk presenteren tijdens de uitreiking van de Prijs op de 
jaarlijkse Zespri Hot Topic Lecture, een educatief event georganiseerd voor 
Bachelors in de Voedings-en Dieetkunde. De laureaat zal eveneens een 
(video)verslag uitbrengen over zijn/haar deelname aan het symposium. 

Artikel 10 

De laureaat verleent Zespri het recht om te communiceren over de toekenning van 
de prijs via de media en de eigen communicatiekanalen (o.m. website, sociale 
media, nieuwsbrief,…) alsmede over zijn/haar bijdrage met betrekking tot het 
symposium. Zespri zal de laureaat hiervan telkens op  de hoogte brengen.  
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