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Belgian Working Group on Cardiovascular Nursing Award 2019 

De Belgische Werkgroep voor Cardiovasculaire Verpleegkunde (BWGCVN) heeft als doelstelling om de 
ontwikkeling, uitvoering en verspreiding van op evidentie gebaseerde verpleegkundige zorg voor 
patiënten met cardiovasculaire aandoeningen te promoten. Gebaseerd op deze filosofie, reikt de 
BWGCVN jaarlijks een prijs van €500 uit aan verpleegkundigen en paramedici die bijgedragen hebben 
aan een project dat als doelstelling had om de kwaliteit van verpleegkundige zorg voor patiënten met 
cardiovasculaire aandoeningen te verbeteren. 
 Heb jij een project of een wetenschappelijke studie in het domein van cardiovasculaire 
verpleegkunde ontwikkeld, uitgevoerd of hieraan een bijdrage geleverd? Wil jij graag je ervaringen en 
de resultaten van de studie delen? Neem dan deel aan de BWGCVN Nursing Award 2019. 
 Wat is de BWGCVN Nursing Award? 

De BWGCVN Nursing award van €500 zal gegeven worden aan een individu, afdeling, ziekenhuis, 
polikliniek of centrum dat een verbeterproject of onderzoek heeft uitgevoerd. Het project moet op 
evidentie gebaseerd zijn en relevante informatie opleveren voor het domein van de cardiovasculaire 
verpleegkunde. De BWGCVN reikt deze geldprijs uit om verpleegkundigen en paramedische 
zorgprofessionals de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een internationale 
wetenschappelijke conferentie, om zich in te schrijven voor een cursus of voor het opzetten van een 
nieuw onderzoek of een implementatieproject. 
 Toelatingsvoorwaarden 

Kandidaten moeten voldoen aan de onderstaande lijst van toelatingsvoorwaarden om voor de BWGCVN Award 2019 te kunnen deelnemen. Gebaseerd op de moedertaal van de kandidaat moet ingediend worden voor ofwel de Nederlandstalige ofwel de Franstalige award.  Aan onderstaande voorwaarden moet worden voldaan bij het appliqueren voor deze prijs: 
 Het ingezonden werk vertegenwoordigt een wetenschappelijk onderbouwd project dat nieuw en origineel is en als doel heeft om de kwaliteit van de cardiovasculaire verpleegkundige zorg te verbeteren. 
 Het ingezonden project werd uitgevoerd in een Belgische instelling, waaronder een ziekenhuis, thuiszorg, revalidatie, onderwijs of instelling voor eerstelijnszorg. 
 De aanvrager zal een korte mondelinge presentatie geven (max. 10 min) over de methodologie en de belangrijkste resultaten van het project tijdens het jaarlijkse BWGCVN-symposium (het Nederlands- of het Franstalige symposium) in het geval dat hij/zij de prijs wint.  Onvolledige inzendingen of inzendingen die niet aan de bovenste voorwaarden voldoen, komen niet in aanmerking. 
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 Hoe indienen?  
Kandidaten moeten hun aanvraag indienen via de BWGCVN website voor 01/03/2019. De applicatie 
moet geschreven worden in het Nederlands of het Frans, afhankelijk van de specifieke award die 
gekozen werd door de kandidaat. Een kandidaat kan slechts éénmaal deelnemen. Het project moet 
ingediend worden aan de hand van een template die teruggevonden kan worden op onze website 
(www.bwgcvn.be). 
 Wanneer wordt de BGWCVN Nursing Award 2019 uitgereikt?  

De prijs wordt uitgereikt tijdens het jaarlijks Nederlandstalige of Franstalige BWGCVN-symposium. De winnaar wordt gevraagd om een korte presentatie (10 minuten) te geven over het project.  Als het geld van de prijs wordt gebruikt voor het bijwonen van toekomstige conferenties, om artikels te publiceren of om nieuwe onderzoeksprojecten op te zetten, moet de BWGCVN worden vermeld als een financieringsbron. 
 Meer informatie? 

Aanvullende informatie is te vinden op de website (www.bwgcvn.be) of kan worden aangevraagd via het contactformulier op de website. 


