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1. Deze prijs heeft tot doel het wetenschappelijk onderzoek in de respiratoire 

epidemiologie en in de rookstopbegeleiding te stimuleren. 

 

2. De prijs wordt tweejaarlijks gezamenlijk  toegekend door de Belgische Vereniging 

voor Pneumologie en de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg 

en Tuberculosebestrijding, met ingang van 2012. De prijs bekroont het beste 

originele artikel over een respiratoir epidemiologisch onderwerp of een onderwerp  

over rookstopbegeleiding verschenen in een peer reviewed internationaal 

tijdschrift in de twee kalenderjaren voorafgaand aan de uitreiking van de prijs. De 

prijs bedraagt 2.500 Euro en is bestemd voor de eerste auteur van het geselecteerde 

artikel. Het bedrag wordt voor de helft voorzien door de Belgische Vereniging 

voor Pneumologie en voor de helft door de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire 

Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding. Een artikel kan slechts één maal 

worden bekroond met een wetenschappelijke prijs uitgereikt door de BVP. 

 

3. De deadline voor het indienen van kandidaturen is 1 september van het betreffende 

jaar; de documenten worden elektronisch gestuurd naar info@vrgt.be of 

info@bvp-sbp.org (BVP, VRGT, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel). 

 

4. De kandidatuur moet vergezeld zijn van een curriculum vitae  van de kandidaat, 

een overdruk van het artikel dat voor de prijs wordt voorgesteld en een korte nota 

(1 A4 pagina) omtrent de setting waar het werk werd uitgevoerd. 

 

5. De ingediende kandidaturen worden beoordeeld door een jury leden van 3 leden 

aangesteld door het Bureau van de Belgische Vereniging voor Pneumologie en 3 

leden aangesteld door de Raad van Bestuur van de Vlaamse Vereniging voor 

Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding.  Bij de beoordeling van 

zal rekening gehouden worden met de wetenschappelijke waarde van het werk en 

de impact factor van het tijdschrift (rekening houdend met de verschillende 

domeinen waarop de werken betrekking hebben).  
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