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Prof. Romain PAUWELS AWARDS 2021 - REGLEMENT 
 
Het doel van deze prijzen is om wetenschappelijk onderzoek in 
pneumologie te stimuleren. Ze bekronen de twee beste originele 
artikelen in op het gebied van pneumologie en gepubliceerd in een 
internationaal tijdschrift het jaar voorafgaand aan de toekenning van 
de prijs. Het aanvraagformulier moet voor 31 oktober 2021 ten laatste 
worden teruggestuurd per mail naar : info@bers.be. 
 

  
ART. 1 
De prijzen hebben tot doel het wetenschappelijk onderzoek in de pneumologie te stimuleren. 
Elk jaar vanaf  2015 worden twee Prof. R. Pauwels prijzen, een hoofdprijs ter waarde van 2500 € en 
een tweede prijs van 1000 €, door de Belgian Respiratory Society toegekend aan de eerste auteurs 
van de twee beste originele artikels op het gebied van pneumologie. Deze artikels moeten in een 
(peer review) internationale tijdschrift verschenen tussen 1 januari en 31 december van het jaar dat 
voorafgaat aan de uitreiking van de prijzen. De prijzen zullen tijdens de “Belgian Pneumology Days” 
afgeven worden. De artikels dienen elektronisch naar het secretariaat van de BeRS (info@bers.be) 
te worden gestuurd voor 31 oktober 2021. 
 
ART. 2 
Artsen, assistenten, onderzoekers en anderen uit perifere of universitaire Belgische ziekenhuizen 
kunnen postuleren. De kandidaten dienen op het moment van de zending van hun abstract lid te 
zijn van de Belgian Respiratory Society. De kandidaten dienen ofwel de Belgische nationaliteit te 
bezitten ofwel een buitenlandse nationaliteit maar in België tewerkgesteld zijn. Er is geen 
leeftijdslimiet voor de kandidaten. 
 
ART. 3 
Elke kandidaat kan slechts één enkele mededeling doen. De jury kan de eerste prijs geen twee 
opeenvolgende jaren aan dezelfde kandidaat toekennen. 
 
ART. 4 
De jury voor de prijs bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur van de BeRS aangevuld met 
vertegenwoordigers van de Universitaire Ziekenhuizen, die niet vertegenwoordigd zijn in de Raad 
van Bestuur. De Wetenschappelijk Secretaris van de BeRS is de voorzitter van de jury. Kandidaten 
mogen niet in de jury zetelen. 
 
ART. 5 
Twee criteria worden in aanmerking genomen voor de evaluatie en classificatie van het artikel : de 
wetenschappelijke inhoud waarbij rekening wordt gehouden met de originaliteit van het artikel en 
de impactfactor van het tijdschrift. 
 
ART. 6 
De jury selecteert de laureaten tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur in november. De 
namen van de laureaten (eerste auteurs van het artikel) worden bekend gemaakt tijdens de 
“Belgian Pneumology Days”. 
 
ART. 7 
De prijs wordt overhandigd aan de laureaten door de Voorzitter en de Wetenschappelijk Secretaris 
van de Vereniging. 

mailto:info@bers.be

