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ASTRAZENECA AWARD - REGLEMENT 
 
De tweejaarlijkse wetenschappelijke prijs « AstraZeneca Award in 
Pulmonology » ter waarde van 12.500 euros zal toegekend worden 
aan een origineel recent onderzoekswerk met betrekking tot 
respiratoire aandoeningen. Het aanvraagformulier moet voor 1st 
oktober ten laatste worden teruggestuurd per mail naar info@bers.be. 
De volgende oproep voor kandidaten vindt plaats in 2021. 
 
ART. 1 
Teneinde het onderzoek in België te stimuleren op het gebied van de pneumologie, heeft de firma 
AstraZeneca NV (0400.165.679), Egide Van Ophemstraat 110, 1180 Brussels, in 2015 het initiatief 
genomen om tweejaarlijks de toekenning van een wetenschappelijke prijs te ondersteunen die de 
"ASTRAZENECA AWARD in Pulmonology" genoemd werd. 
 
ART. 2 
De oproep voor projecten voor de toekenning van deze prijs is door de Belgian Respiratory Society 
vzw georganiseerd. 
 
ART. 3 
De prijs bedraagt 12.500,- Euro en werd in het laatste trimester van 2015 voor de eerste maal 
uitgereikt. 
 
ART. 4 
De kandidaten moeten lid zijn van de Belgian Respiratory Society (BeRS). Ze moeten van Belgische 
of van een andere nationaliteit zijn op voorwaarde dat ze sedert meer dan 5 jaar hun diploma 
behaald hebben aan een Belgische Universiteit of meer dan 5 jaar verbonden zijn aan een Belgische 
universitaire dienst. Ze moeten arts of doctor in de geneeskunde zijn, of een doctoraat of aggregaat 
in het Hoger Onderwijs behaald hebben. Ze mogen hun eerste universitair diploma niet later 
behaald hebben dan 15 jaar geleden. Ze moeten ten minste driemaal in internationaal 
gerenommeerde tijdschriften gepubliceerd hebben. Het onderzoek moet voor het grootste deel in 
België uitgevoerd zijn. 
 
ART. 5 
De kandidaturen dienen bij de Belgian Respiratory Society (BeRS) ingediend te worden via 
elektronische weg naar info@bers.be voor 1st oktober ten laatste. De kandidaten worden verzocht 
bij hun sollicitatiebrief een curriculum vitae te voegen met vermelding van hun titels en 
wetenschappelijke werken, alsmede  een exemplaar van het onderzoek dat ze wensen voor te 
dragen. Deze moet in het Engels opgesteld worden. 
 
ART. 6 
Het voorgelegde werk dient origineel te zijn en een samenhangende synthese (20 tot 30 bladzijden) 
te zijn van recent uitgevoerd onderzoekswerk; reeds gepubliceerde artikels mogen in bijlage 
worden bijgevoegd. Wanneer het om een doctoraats- of aggregaat thesis gaat, mag ze slechts een 
deel zijn van een uitgebreider onderzoeksprogramma. In dit geval moet een kopie van de thesis 
worden bijgevoegd bestemd voor de Voorzitter van de Jury. Het kan eventueel een werk zijn dat in 
samenwerking met andere onderzoekers uitgevoerd werd. De kandidaat moet de eerste of de 
laatste auteur zijn van de meerderheid van de publicaties. 
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ART. 7 
De Jury, waarvan de functie is het beste werk te bekronen, is belast met de beoordeling van de 
ontvankelijkheid en de waarde van de werken. Hij zal samengesteld worden in de loop van de 
maand die volgt op de uiterste datum van de indiening bepaald in Artikel 5. De Jury wordt 
samengesteld uit de leden van de Raad van Bestuur van de BeRS, de Diensthoofden van de 
Afdelingen Longziekten van de Belgische universiteiten die er geen deel van uitmaken of hun 
afgevaardigde en twee buitenlandse specialisten die als bijzonder deskundig worden erkend op het 
gebied van de voorgelegde verhandelingen. De Medische Directeur van de firma AstraZeneca NV, 
of zijn vertegenwoordiger, zetelen in de Jury met adviesrecht. De Wetenschappelijke Secretaris van 
de BeRS treedt op als Voorzitter van de Jury. De deliberatiemodaliteiten van de Jury zijn door het 
Reglement van Inwendige Orde bepaald. 
 
ART. 8 
Indien twee werken gelijkwaardig geacht worden, kan de prijs uitzonderlijk verdeeld worden. 
Verdeling van de prijs tussen 3 of meer kandidaten is uitgesloten. Indien, volgens de Jury, geen 
enkel werk een voldoende wetenschappelijk peil bereikt, wordt de prijs niet toegekend en 
automatisch met twee jaar uitgesteld. 
 
ART. 9 
De beslissing wordt genomen uiterlijk op 15 november van het jaar van de toekenning. De prijs 
wordt plechtig uitgereikt door de Voorzitter van de BeRS, of zijn vertegenwoordiger, en de 
Medische Directeur van de firma AstraZeneca NV, of zijn vertegenwoordiger, bij gelegenheid van 
de congres “Belgian Pneumology Days”. 
 
ART. 10 
De laureaten zijn vrij hun bekroond werk te publiceren in een tijdschrift van hun keuze met de 
vermelding dat het met de “ASTRAZENECA AWARD 20.. in Pulmonology” bekroond werd. 
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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR DE JURY  
 
ART. 1 
Teneinde de ontvankelijkheid van de kandidaturen op te stellen moet de Wetenschappelijke 
Secretaris van de BeRS ervoor zorgen dat hij over voldoende informatie beschikt over de 
kandidaten (curriculum vitae, lijst van publicaties, enz ...). Na zich te hebben gewend tot de 
Voorzitter, zal hij een verslag uitbrengen aan de Juryleden vóór hij hen de verhandelingen opstuurt. 
 
ART. 2 
Om de Jury uit te breiden duidt de Voorzitter, na consultatie van de Belgische Juryleden, twee 
buitenlandse experten aan, en dit nadat de kandidaturen werden ingediend. 
 
ART. 3 
Alle ingediende kandidaturen worden door de Jury met de grootste discretie behandeld. De lijst 
van de kandidaten moet geheim blijven. 
 
ART. 4 
Op uitnodiging van zijn Voorzitter vergadert de Jury om te delibereren en om de laureaat(aten) 
voor de prijs aan te duiden. De volgende richtlijnen moeten worden nageleefd : 

4.1 – De prijs wordt toegekend aan één of maximum twee personen die substantieel en 
persoonlijk hebben bijgedragen tot de research op het vlak van de pneumologie. Dit 
betekent dat een kandidaat de eerste of de laatste auteur moet zijn van de meerderheid 
van de publicaties, m.b.t. het voorgelegde werk. 
4.2 – De Jury mag de prijs niet toekennen aan één van zijn leden of aan een familielid van 
de eerste graad. 
4.3 – De prijs mag niet worden toegekend aan een werk dat al bekroond is. 
4.4 – Vroegere laureaten van deze prijs kunnen geen tweede maal meedingen voor de prijs.  

 
ART. 5 
De deliberatieprocedure is als volgt : 

  5.1 - Vóór de deliberatiezitting van de Jury, wijst elk Jurylid een kandidaat aan van 
  zijn keuze 

5.2 - De Jury beraadslaagt over de aangeduide kandidaten en gaat over tot de geheime 
stemming door successieve eliminatie. 

  5.3 - De laureaat moet tenminste de helft van de stemmen behalen. 
 
ART. 6 
De Juryleden worden uitgenodigd op de zitting tijdens dewelke de prijs wordt uitgereikt. 
 
ART. 7 
De “ASTRAZENECA AWARD in Pulmonology” is door de BeRS georganiseerd met de financiële 
steun van AstraZeneca NV (0400.165.679), Egide Van Ophemstraat 110, 1180 Brussels. Deze 
financiële ondersteuning bevat naast het prijzengeld, ook alle kosten in verband met de materiële 
organisatie van de deliberatievergadering van de Jury, de honoraria en de verplaatsingsonkosten 
van de Belgische en buitenlandse Juryleden. Als organisator staat de BeRS in voor aan de prijs 
verbonden administratie en betalingen. 


