
Reglement Amsterdam UMC poëzieprijs 

1. De Amsterdam UMC poëzieprijs wordt jaarlijks georganiseerd. Het onderwerp is 
dat van het jaarlijkse Amsterdam UMC symposium en -boek over literatuur en 
geneeskunde, en wordt door de organisatoren bepaald. Het symposium vindt 
plaats halverwege april. Op het symposium wordt de uitslag van de prijs bekend 
gemaakt. 
 

2. De prijs bestaat uit: 
 

- Eerste prijs: 1000 euro 
- Tweede prijs: 500 euro 
- Derde prijs: 250 euro 

 
3. Het jaarthema van het symposium, boek en de poëzieprijs wordt rond 1 juni  

bekend gemaakt. Vanaf dat moment is het mogelijk om gedichten in te sturen 
naar info@literatuurengeneeskunde.nl 
 

4. De ingezonden gedichten mogen, tot het moment van prijsuitreiking, niet elders 
gepubliceerd zijn. 

 
5. Een auteur mag meerdere gedichten inzenden. 

 
6. De inzendtermijn sluit op 1 oktober. 

 
7. De beoordeling vindt plaats op basis van anonimiteit. 

 
8. Een deskundige jury in eerste aanleg, beoordeelt de binnengekomen gedichten, 

waarbij zowel de aansluiting bij het thema als de kwaliteit een rol spelen. De jury 
in eerste aanleg kiest minimaal 50 en maximaal 100 gedichten uit die aan de 
hoofdjury ter beoordeling worden voorgelegd. 

 
9. De samenstelling van de hoofdjury wordt eveneens rond 1 juni bekendgemaakt. 

 
10. De hoofdjury heeft uiterlijk op 20 januari bepaald welke de beste tien gedichten 

zijn die in het symposiumboek worden opgenomen en op het symposium zullen 
worden voorgedragen. De hoofdjury bepaalt tevens de winnaars, die op het 
symposium bekend zullen worden gemaakt. 

 
11. Uiterlijk in de laatste week van januari krijgen alle deelnemers bericht of: 

 
- Zij al dan niet zijn doorgegaan naar de volgende selectieronde (de beste 50 – 

100) 
- Zij al dan niet tot de beste tien behoren 

 
12. Op het symposium worden de winnaars bekend gemaakt. 

 



13. Over de besluiten van de jury kan niet worden gecorrespondeerd. 
 

14. De rechten van de gedichten blijven bij de auteur; door het gedicht in te zenden 
geeft de auteur toestemming voor het eventueel publiceren in het 
symposiumboek, dag en –weekbladen en op de website 
www.literatuurengeneeskunde.nl.  

 


