Quality Award 2015
De zorgkwaliteit verbeteren
Samenwerking bevorderen
Uw project belonen

Projectoproep
15 september 2014 - 15 januari 2015
PRIJSUITREIKING: MAART 2015

NATIONALE RAAD VOOR KWALITEITSPROMOTIE - NRKP
Het RIZIV financiert de prijzen voor de Quality Award 2015

Quality Award 2015
Doe mee vanuit uw praktijk of LOK

Vernieuwing, verbetering
Originaliteit, doeltreffendheid

De Quality Award beloont recente projecten die samenwerking en LOK-werking stimuleren.

De Quality Award bekroont afgewerkte projecten, uitgevoerd door de indiener(s) zelf.

Uw project past binnen de 6 prioritaire domeinen van de NRKP:

Een jury evalueert uw project volgens deze criteria:
originaliteit

borstkankerscreening

eenvoud van opzet

rationeel voorschrijven van antibiotica

vlotheid van uitvoering en ontwikkeling

rationeel voorschrijven van medische beeldvorming

bewijs van impact op de praktijk

rationeel voorschrijven van labotesten

behaalde voordelen en (eventuele) moeilijkheden

goed gebruik van GMD en EMD

vlotte toepasbaarheid in andere praktijken

zorg voor chronisch zieken.

belang van aangepakt probleem
samenwerking in LOK.

Prijzen - Categorieën

Wilt u deelnemen ?

De Quality Award 2015 voorziet één Nederlandstalige en één Franstalige prijs per categorie.

Dien uw project in tussen 15 september 2014 en 15 januari 2015.

}}

}}

Categorie Huisartsgeneeskunde

Gebruik het verplichte deelnameformulier:

Quality Award General Practice – 5.000 EUR
Verbetering van zorgkwaliteit binnen de huisartsgeneeskunde

}}

Categorie Samenwerking Huisarts – Specialist

Uiteraard mag u aanvullend andere documenten toevoegen.

Quality Award Interdisciplinary Collaboration - 5.000 EUR
Bevordering van zorgkwaliteit door samenwerking tussen huisarts(en) en specialist(en)

www

Een project kan altijd verlopen in multidisciplinaire samenwerking met verpleegkundigen,
kinesisten of andere zorgverleners.

}}

vragenlijst voor projectbeschrijving
gestructureerde samenvatting.

Alle documenten zijn beschikbaar op de RIZIV-website: www.riziv.be, rubriek
Zorgverleners > Individuele > Artsen > Kwaliteitspromotie > Quality Award 2015 – NRKP.
}}
}}
}}

deelnamereglement
verplicht deelnameformulier (vragenlijst, samenvatting)
juryreglement

Een project indienen kan uitsluitend elektronisch, via e-mail naar nrkp-cnpq@riziv.fgov.be,
ter attentie van Dr. Carl Cauwenbergh.
Voor bijkomende informatie: bel (02) 739 78 15
Postadres RIZIV, Nationale Raad voor KwaliteitsPromotie
Dr. Carl Cauwenbergh – bureel T 655
Tervurenlaan 211, 1150 Brussel
De Quality Award 2015 is een initiatief van de NRKP (Nationale Raad voor KwaliteitsPromotie).
Het RIZIV zorgt voor financiering en ondersteuning van de prijs.

Verantwoordelijke uitgever : J. De Cock, Tervurenlaan, 211 - 1150 Brussel

