QUALITY AWARD 2015
NRKP-PRIJS, GEFINANCIERD DOOR HET RIZIV

JURYREGLEMENT

1. Alle leden van de NRKP worden uitgenodigd voor deelname aan de jury.
Bovendien kan de NRKP externe experten uitnodigen tot deelname aan de jury
De uitnodiging tot deelname aan de jury bevat ook het juryreglement.
2. De genodigde die effectief aan de jury wenst deel te nemen, meldt zijn jurydeelname
uitsluitend elektronisch (per mail) aan het NRKP-secretariaat, ten laatste op 30 november
2014 (zie adres onderaan).
Jurydeelname impliceert dat het jurylid akkoord gaat met het juryreglement en bevestigt de
taak in eer en geweten te zullen vervullen.
3. Ieder jurylid kan zich tot 30 november 2014 bij het NRKP-secretariaat elektronisch (per mail)
kandidaat stellen als juryvoorzitter.
Na 30 november 2014 bezorgt het NRKP-secretariaat alle juryleden de lijst met kandidaatvoorzitters. Uit deze lijst kiezen de juryleden de juryvoorzitter.
4. Na 30 november 2014 bezorgt het NRKP-secretariaat ieder jurylid een elektronische
bevestiging van aanstelling tot jurylid. De definitieve jurysamenstelling wordt na 15
januari 2015 bekendgemaakt via de website van het RIZIV.
Alle juryleden zijn gehouden aan strikte en volledige geheimhouding vanaf hun
aanstelling als jurylid tot en met de prijsuitreiking aan de laureaten.
5. Een jurylid kan persoonlijk géén project indienen voor de Quality Award 2015.
6. Alle correct ingezonden projecten worden geanonimiseerd door het NRKP-secretariaat, dat
na 15 januari 2015 de anonieme versies bezorgt aan de individuele juryleden.
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7. Elk jurylid kan alle (Nederlandstalige en Franstalige) geanonimiseerde projecten scoren
volgens het afgesproken model van scorelijst, aangereikt door de juryvoorzitter.
Een jurylid dat een geanonimiseerd project herkent of er persoonlijk aan deelnam, onthoudt
zich van de beoordeling van dat concrete project.
8. Alle door de juryleden ingevulde en tijdig ingediende scorelijsten worden door het NRKPsecretariaat anoniem samengebracht in een overzichtstabel.
Deze tabel vormt de basis voor de einddeliberatie door de jury tijdens een speciale
juryzitting.
9. De jury kan - via selectie tijdens de einddeliberatie - een lijst van genomineerde projecten
opstellen die dient als basis voor het aanduiden van de laureaten.
Per taalrol zijn 2 prijzen voorzien, 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.
10. Communicatie over de Quality Award 2015 verloopt uitsluitend via specifiek aangeduide
woordvoerders (1 Nederlandstalige en 1 Franstalige), in overleg met de juryvoorzitter. Deze
woordvoerders worden bekend gemaakt via de website van het RIZIV.
Juryleden verwijzen voor informatie over de Quality Award 2015 naar deze specifiek
aangeduide woordvoerders.

Voor bijkomende informatie: bel (02) 739 7815
nrkp-cnpq@riziv.fgov.be

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

