QUALITY AWARD 2015
NRKP-PRIJS, GEFINANCIERD DOOR HET RIZIV

DEELNAMEREGLEMENT
1. De Quality Award 2015 staat open voor afgewerkte projecten die zich situeren binnen de
prioritaire domeinen voor de huisartsgeneeskunde, door de NRKP bepaald.
•
•
•
•
•
•

Borstkankerscreening
Rationeel voorschrijven van antibiotica
Rationeel voorschrijven van medische beeldvorming
Rationeel voorschrijven van labotesten
Goed gebruik van GMD en EMD
Zorg voor chronisch zieken

2. De indiening van het project gebeurt door
•
•

Minstens één geaccrediteerd huisarts
EN
Met ondersteuning van de eigen LOK-verantwoordelijke

3. Een project kan deelnemen in 1 van de 2 mogelijke categorieën
•
•

Categorie Huisartsgeneeskunde
Categorie Samenwerking Huisarts(en)-Specialist(en)

4. Het project kan verlopen in multidisciplinaire samenwerking met verpleegkundigen,
kinesisten of andere zorgverleners.
5. Het project is door de indiener(s) zelf uitgevoerd én dient afgewerkt te zijn (een projectplan
komt niet in aanmerking).
Het project is recent uitgevoerd en werd afgewerkt in 2013 of 2014.
Eenzelfde project kan slechts éénmaal ingediend worden voor een Quality Award.
6. De oproep tot deelname wordt minstens verspreid via de communicatiekanalen van het
RIZIV.
De website van het RIZIV voorziet een specifieke webpagina over de Quality Award 2015,
die alle informatie voor deelname omvat en een contactpunt vermeldt.

NATIONALE RAAD VOOR KWALITEITSPROMOTIE (NRKP): nrkp-cnpq@riziv.fgov.be – tel. (02) 739 7815

7. De indiening van een project verloopt uitsluitend elektronisch (per mail naar
nrkp-cnpq@riziv.fgov.be), op basis van een verplicht deelnamemodel voor de Quality Award
2015.
Dit deelnamemodel bestaat uit 2 documenten (in WORD format): een vragensjabloon én
een korte samenvatting.
Het model is beschikbaar op de website van het RIZIV (www.riziv.be > zorgverleners >
individuele > artsen > Quality Award 2015),
webpagina www.riziv.be/care/nl/doctors/promotion-quality/quality_award/2015/index.htm.
Het is toegestaan om, naast dit verplichte deelnamemodel, extra documenten over het
project in te dienen als ‘bijlagen’ (elektronisch of op papier).
8. De inzending van het project is gericht aan de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie
(NRKP) van het RIZIV (zie mail- en postadres onderaan).
9. De periode van projectindiening loopt vanaf 15 september 2014 tot 15 januari 2015 ten
laatste.
Iedere projectindiener ontvangt vanwege het NRKP-secretariaat per antwoordmail een
bevestiging van ontvangst van de inzending.
10. Alle correct ingezonden projecten worden geanonimiseerd door het NRKP-secretariaat, dat
na 15 januari 2015 de anonieme versies van de projecten doorstuurt naar de juryleden voor
beoordeling.
De jury kan een lijst met genomineerde projecten opstellen die dient als basis voor het
aanduiden van de laureaten.
11. Per taalrol – Nederlands en Frans - zijn 2 prijzen voorzien voor de Quality Award 2015,
namelijk
•

•

Een prijs van 5.000 EUR voor de Categorie Huisartsgeneeskunde, de
QUALITY AWARD GENERAL PRACTICE
EN
Een prijs van 5.000 EUR voor de Categorie Samenwerking Huisarts(en) en
Specialist(en), de
QUALITY AWARD INTERDISCIPLINARY COLLABORATION

12. De laureaten van deze prijzen worden rechtstreeks op de hoogte gebracht over de behaalde
prijs en uitgenodigd voor de prijsuitreiking, voorzien in maart 2015.

Voor bijkomende informatie: bel (02) 739 7815
Postadres
NATIONALE RAAD VOOR KWALITEITSPROMOTIE (NRKP)
RIZIV – Quality Award 2015
Dr. Carl Cauwenbergh, bureel T655
Tervurenlaan 211, 1150 Brussel

NATIONALE RAAD VOOR KWALITEITSPROMOTIE (NRKP): nrkp-cnpq@riziv.fgov.be – tel. (02) 739 7815

