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Deadline voor het verzenden van abstracts :
Vrijdag 23 april 2021
Deadline voor het indienen van presentaties “Powerpoint” :
Vrijdag 21 mei 2021
Presentatie en verdediging van de kandidaten :
Woensdag 26 mei 2021
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REGLEMENT
1. Om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, doet de Belgian Respiratory Society, met ondersteuning van GlaxoSmithKline
sinds 1993, een oproep voor het
indienden van abstracts rond origineel klinisch of basisonderzoek
in het domein van de longziekten.
De Belgian Respiratory Society organiseert een wetenschappelijke
bijeenkomst voor de presentatie
en de verdediging van de kandidaten. Aan het einde van deze
bijeenkomst worden vier prijzen
toegekend door een ad hoc jury
(zie artikelen 5 en 6) :
- Clinical Science GSK Awards in
Pulmonology
• 1ste prijs : € 2000
• 2e prijs : € 1500

-
Basic Science GSK Awards in
Pulmonology
• 1ste prijs : € 2000
• 2e prijs : € 1500*

In het geval het prijzengeld aan
een Health Care Professional (HCP,
in de zin van de EFPIA Disclosure
Code) wordt toegekend, zal de
transparantie betreffende de
overdracht van waarden worden
toegepast en dient een akkoord
door de desbetreffende HCP
worden getekend voor de prijs
definitief kan worden toegekend.
2. De kandidaten zijn lid van de
Belgian Respiratory Society. Ze
zijn ofwel van Belgische nationaliteit ofwel van buitenlandse nationaliteit met onderzoekswerk
in België, en stellen eigen onderzoekswerk voor. Op de dag van
de voorstelling, mag de kandidaat
geen 46 jaar geworden zijn.

3. Elke kandidaat kan slechts
één enkele mededeling doen
voor één van die prijzen. De
jury kan één van de prijzen niet
twee opeenvolgende jaren aan
dezelfde kandidaat toekennen.
4. Het aanvraagformulier vergezeld van het abstract geschreven
in het Engels (maximum één A4
pagina), moet voor vrijdag 23 april
2021 middernacht ten laatste ingediend worden bij het BeRS-secretariaat (info@bers.be). Formulieren die na deze datum worden
ontvangen, worden niet in aanmerking genomen.
5. Basic Science GSK Awards

De jury voor de Basic Science GSK
Awards wordt vertegenwoordigd
door een stuurgroep bestaande
uit leden van de werkgroep
“Basic Science”. Als het aantal
ontvangen aanvragen voor de
Basic Science GSK Awards meer
dan 12 is, zal een groep van
onafhankelijke reviewers die door
deze stuurgroep is aangesteld,
blindelings voorselecteren. Deze
reviewers zullen abstracts van
hun eigen universiteit niet kunnen
beoordelen. Kandidaten voor
deze prijzen kunnen niet in de jury
zetelen. De kandidaten die de 12
beste artikelen hebben ingediend,
gerangschikt op basis van hun
wetenschappelijke waarde en
de kwaliteit van hun presentatie,
mogen hun abstract presenteren
tijdens de GSK Awards in
Pulmonology-hoorzorgdag.

6. C
 linical Science GSK Awards

De jury voor de Clinical Science
GSK Awards is samengesteld uit
de leden van de Raad van Bestuur
van de Belgian Respiratory Society
en één afgevaardigde van elke
universitaire instelling die niet in
deze Bestuur vertegenwoordigd
is. Slechts één afgevaardigde
per universiteit heeft stemrecht.
Kandidaten voor deze prijzen
kunnen niet in de jury zetelen. De
Raad van Bestuur kan maximaal
drie externe experten uitnodigen
om de vergadering voor te zitten
en/of deel uit te maken van de
jury. De jury stelt een mogelijke
voorselectie vast als het aantal
ontvangen aanvragen voor de
Clinical Science GSK Awards
groter is dan 12. De kandidaten
die de 12 beste artikelen hebben
ingediend,
gerangschikt
op
basis van hun wetenschappelijke
waarde en de kwaliteit van
hun presentatie, mogen hun
samenvatting presenteren tijdens
de GSK Awards in Pulmonologyhoorzorgdag.
7. De Powerpoint-presentaties
dienen in het Engels opgesteld
te zijn. De presentaties gebeuren
ook in het Engels. Om de timing
van de audities te respecteren,
moeten de Powerpoint-presentaties uiterlijk op vrijdag 21 mei
2021 naar het BeRS-secretariaat
(info@bers.be) worden gestuurd.
8. Niet-geselecteerde kandidaten
zullen hun abstract presenteren
op het jaarlijkse congres van de
Belgische Pneumologiedagen in
de vorm van een poster.

* GSK zal niet tussenkomen in de onkosten verbonden aan de presentatie of participatie aan een
wetenschappelijk congres naar aanleiding van de winnende poster.
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AANVRAAGFORMULIER
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Professioneel adres

GSM nummer
E-mail adres

Ik verklaar dat ik het jaar voorafgaand aan deze aanvraag geen GSK Award heb ontvangen
Ik bevestig dat ik het reglement heb gelezen en de voorwaarden accepteer

Ik ben kandidaat voor :

Één Clinical Science Award
Één Basic Science Award

Titel van mijn project (in het Engels) :

Ik vergeet niet mijn abstract (maximum één A4 pagina) als bijlage met dit formulier mee te sturen.

Datum
Handtekening
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