
ALGEMEEN REGLEMENT VIVIANE CONRAADS PRIJS 
 
1. De Viviane Conraads Prijs wordt om de twee jaar toegekend, aan de 

voorwaarden die in dit reglement worden vastgesteld, aan de persoon of 
aan het team, met een innovatief project waarbij de hartpatiënt centraal 
staat en een brug wordt geslagen tussen minstens 2 disciplines van de 
gezondheidszorg.   

 
De projecten worden door een jury beoordeeld op volgende criteria: relevan-
tie, interdisciplinariteit, wetenschappelijk niveau en innovatie. 
 
Nieuwe implementaties vallen ook onder het criteria innovatie.   
 
2.  De Viviane Conraads Prijs behelst 2 prijzen: 
 
*  De 1ste Prijs Viviane Conraads  
*  De Belofteprijs Viviane Conraads 
 
De 1ste prijs is vastgelegd op 20 000 Euro 
De Belofteprijs is vastgelegd op 10 000 Euro 
 
Aan de 1ste Prijs is er geen leeftijdsgrens verbonden. 
De Belofteprijs staat open voor kandidaten niet ouder dan 40 jaar op het 
ogenblik van de kandidatuur. 
 
Kandidaten die in aanmerking komen voor de Belofteprijs komen automatisch 
ook in aanmerking voor de 1ste Prijs. 
 
3.  De kandidaten moeten ook aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 
A. geen lid zijn van de jury van de Viviane Conraads Prijs 
B. tewerkgesteld zijn in een Vlaamse wetenschappelijke of klinische instel-

ling 
C. houder van een erkend masterdiploma in de medische of paramedische 

sector 
 
4.  Het origineel project moet binnen volgende voorwaarden  
ingestuurd worden: 
 
A. de applicatie dient ingestuurd te worden via http://www.vivianeconraads-

prijs.be/html/deelnemen.html 
B. de applicatie dient vergezeld te zijn van volgende documenten: 
 a. een curriculum vitae 
 b. een samenvatting van de gepubliceerde artikels gerelateerd aan het 
  onderzoeksproject 

http://www.vivianeconraadsprijs.be/html/deelnemen.html
http://www.vivianeconraadsprijs.be/html/deelnemen.html


 c. een presentatie van het toekomstig onderzoeksprogramma 
 d. indien toepasbaar, een opsomming van alle vormen van   
  belangenvermenging 
 e. een verklaring dat het project nog niet met een prijs bekroond werd 
 
5. Om in aanmerking te komen, moeten de teksten van het voorgestelde pro-
ject aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 
A. geschreven zijn in het Nederlands of Engels  
B. maximum10 pagina’s inclusief referenties, met dubbele tussenlijn 
C. iedere kandidaat of elk team zal slechts één enkel project indienen  
 
6. Het project moet voorgelegd worden voor 1 oktober 2021. 
Een ontvangstbevestiging wordt uitgestuurd. 
 
7. De Prijs zal niet worden uitgereikt indien geen enkel project aan de boven-
vermelde voorwaarden voldoet. 
 
8. De jury beslist wie de laureaten zijn. 
 
Juryleden onthouden zich van deelname aan de beraadslagingen en beoor-
delingen wanneer zij geconfronteerd worden met een belangenconflict. 
 
9. Alle kandidaten zullen, uiterlijk één maand voor de uitreiking van de Prijs, 
verwittigd worden van de beslissingen van de jury. 
 
10. Twee jaar na het behalen van de Prijs zal een voortgangsverslag  
van het project aan de laureaten gevraagd worden.  
De jury verzekert hierbij de confidentialiteit. 
 
11. De 4de editie van de Viviane Conraads Prijs wordt uitgereikt op een 
plechtige bijeenkomst op 15 december 2021 in het prachtige kader van het 
AMUZ. 
De laureaten worden dan uitgenodigd een kleine toelichting te geven bij hun 
project.  
  
 
 


