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REGLEMENT

Artikel 1

Naam, bedrag en frequentie

Een jaarlijkse prijs wordt uitgereikt onder de naam “Onderzoeksprijs Helaers voor
Beroertes” (de Prijs).
De Prijs wordt gefinancierd door Fondation Suzanne Thérèse Helaers, private stichting,
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 1180 Brussel, Burgemeester Jean
Herinckxlaan 10, bus 42, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder
het nummer 0888.297.492 (de Stichting).
De Prijs wordt jaarlijks toegekend, overeenkomstig het voorliggend reglement, door
Belgian Stroke Council v.z.w. (afgekort BSC), waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, Ruddershove 10, B-8000 Brugge,
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer
0476.530.613.
Het huidige bedrag van de Prijs is 3.000,00 (drieduizend) EUR.

Artikel 2

Doel

Het doel van de Prijs is om de ontwikkeling te bevorderen van een onderzoeker of van
een onderzoekster via het volgen van een opleiding of van onderzoek in een
gespecialiseerde Belgische of buitenlandse instelling.

Artikel 3

In aanmerking komende projecten

De Prijs zal worden toegekend aan een onderzoeker of onderzoekster die een
vormingsproject of een wetenschappelijk onderzoek (het Project) voorstelt dat voldoet
aan de volgende voorwaarden:
(a) betrekking hebben op het gebied van vasculaire neurologie;
(b) idealiter gelegen zijn op het kruispunt tussen fundamenteel, epidemiologisch,
technologisch en klinisch onderzoek;
(c) in staat zijn om medische voordelen aan te brengen, in het bijzonder een
verbetering van de levenskwaliteit van ouderen; en
(d) in staat zijn om gepubliceerd te worden, of net gepubliceerd te zijn (i) onder vorm
van doctorale thesis of afzonderlijk artikel, of in staat zijn om in dergelijke vorm
te worden ingediend voor publicatie binnen de 48 maanden na het toekennen
van de Prijs, of (ii) onder elke andere voorbereidende vorm van een toekomstig,
in België of tijdens een verblijf in het buitenland, te realiseren werk.
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Artikel 4

Voorwaarden voor de Onderzoeker (m/v)

De onderzoeker (de Onderzoeker) heeft zijn volledige, of minstens een substantieel deel
van zijn studies doorgebracht aan een Belgische universiteit en is verbonden met een
onderzoeks- of onderwijsinstelling of een ziekenhuisinstelling in België, al dan niet op
statutaire basis.
Indien de Onderzoeker niet de Belgische nationaliteit bezit, moet het Project worden
ontworpen om minstens voor een substantieel deel in België te worden gerealiseerd.
De Onderzoeker moet ten hoogste 45 jaar zijn op datum van de sluiting van de
kandidaatstelling.

Artikel 5

Procedure van kandidaatstelling

De oproep tot kandidaatstelling wordt geopend op 1 maart en gesloten op 31 mei, 23u59,
van het jaar van toekenning van de Prijs.
Het reglement en het formulier tot kandidaatstelling zijn beschikbaar op de websites
van de Stichting: www.fondationhelaers.jimdo.com en van de BSC:
http://belgianstrokecouncil.be/
Het dossier van kandidaatstelling moet worden ingediend in het Engels, en bevat, op
straffe van verwerping van het dossier, naast het volledig ingevulde bovenstaande
formulier:
(a) een gedetailleerde samenvatting van het Project (maximum 2 pagina’s), dat
aantoont dat de voorwaarden onder bovenvermeld artikel 3 vervuld zijn met een
vertaling van deze samenvatting in het Frans of Nederlands naar keuze van de
kandidaat;
(b) het gedetailleerde curriculum vitae van de Onderzoeker;
(c) een lijst van zijn publicaties, die bovendien aantoont dat de voorwaarden onder
bovenvermeld artikel 4 vervuld zijn; en
(d) de omschrijving van de integratie van de Onderzoeker in de academische,
wetenschappelijke of klinische Belgische gemeenschap.
Aan de kandidaatstelling mag elk aanvullend document worden aangehecht (publicaties,
een sponsorbrief, elk ander document met een meerwaarde). Het dossier van
kandidaatstelling zal niet worden teruggegeven aan de kandidaat.
Het wordt sterk aanbevolen om bij de kandidaatstelling certificaten en steunbrieven te
voegen. Hoewel ze niet verplicht zijn, staan ze toe om de Jury te informeren tijdens de
beraadslagingen omtrent het toekennen van de Prijs. Deze stukken moeten deel
uitmaken van het dossier van kandidaatstelling.
Het dossier van kandidaatstelling moet ten laatste op 31 mei (inbegrepen) in papieren
en elektronische vorm worden ontvangen.
De papieren versie moet naar het volgende adres worden gestuurd:
Dr André PEETERS, Voorzitter van de BSC
Cliniques UCL Saint-Luc - Neurologie
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Hippokrateslaan 10
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (België)
Het dossier moet elektronisch naar de volgende adressen worden gestuurd:


aan Dr. André PEETERS, Voorzitter van de BSC,
Email: andre.peeters@uclouvain.be



aan mevrouw Nicole BRAEKMAN, Voorzitster van de Stichting Helaers
Email: fondation.helaers@skynet.be.

Artikel 6

Jury

De jury bestaat uit leden van het Bureau van de Wetenschappelijk Comité van de BSC
in functie van het moment van het sluiten van de oproep tot kandidaatstelling en wordt
voorgezeten door haar Voorzitter (de Jury).
Deze Jury bevat tevens, met raadgevende stem, een of twee waarnemers van de
Stichting, aangewezen door Mevrouw Nicole BRAEKMAN, Voorzitster van de Stichting,
vanwege hun bijzondere kennis van de wensen van de Stichtster alsmede de
voortzetting ervan.
Deze vertegenwoordigers van de Stichting wonen met raadgevende stem de
beraadslagingen van de Jury bij.
Elk lid van de Jury ontvangt de dossiers, ingediend door elke kandidaat overeenkomstig
artikel 5, binnen de 10 dagen na de uiterste datum van de oproep tot kandidaatstelling.
De Jury zal bijeenkomen om te beraadslagen binnen de 3 maanden die volgen op de
uiterste datum voor de kandidaatstelling.
De leden van de Jury mogen zich informeren bij externe deskundigen.

Artikel 7

Selectiecriteria

Elk Project zal geëvalueerd worden op basis van de volgende elementen:
(a) de wetenschappelijke uitmuntendheid;
(b) de medische praktische gevolgen; en
(c) de betrokkenheid van de kandidaat in de opzet van het Project en de
mogelijkheid tot realisatie van dit Project door de kandidaat.

Artikel 8

Modaliteiten om de prijs toe te kennen

De voltallige Jury komt bijeen om te beraadslagen.
Indien een lid van de Jury niet aanwezig kan zijn op de vastgelegde datum, kan hij zijn
quotatie van elk dossier, op 20, doen toekomen aan de Voorzitter van de jury; indien hij
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nalaat om een dossier te quoteren, wordt deze geacht gequoteerd te zijn met het cijfer
nul.
Elk lid van de Jury beschikt over één stem. Er kan niet worden gestemd bij volmacht.
Elkeen quoteert afzonderlijk elke kandidatuur op 20.
Het Project dat het hoogste gemiddelde bekomt wordt geselecteerd. In geval van ex
aequo, stemmen de aanwezige leden van de jury teneinde de winnaar te bepalen,
waarbij het Project dat het minste stemmen verzamelt bij elke stemronde wordt
geëlimineerd.
De Jury kan voorstellen om de Prijs niet uit te reiken. Het besluit daartoe wordt genomen
met een twee derde meerderheid van de aanwezige Juryleden.
De beslissing om de prijs toe te kennen wordt genomen bij consensus voor zover dat
mogelijk is, en in het andere geval, wordt deze genomen bij gewone meerderheid van
de stemmen die worden uitgebracht binnen een geheime stemronde. Geen enkel
aanwezig lid heeft het recht om zich te onthouden van deze stemming. Een
aanwezigheidsquorum van 3 leden is vereist opdat de Jury geldig kan beraadslagen.
In het geval zich een ex aequo voordoet, is de stem van de Voorzitter van de Jury
doorslaggevend.
Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk; zij wordt openbaar bekend
gemaakt wanneer het programma van de jaarlijkse wetenschappelijke vergadering van
de BSC wordt verstuurd.

Artikel 9

Prijsuitreiking

De prijs wordt uitgereikt door de voorzitter van de Stichting, op het ogenblik van de
jaarlijkse wetenschappelijke vergadering van de BSC (meestal de eerste zaterdag van
december). De laureaat (de Laureaat) moet aanwezig zijn op de dag van de ceremonie;
de Stichting financiert de reiskosten volgens artikel 12. Indien de laureaat door
overmacht niet aanwezig kan zijn, verliest hij zijn recht op de prijs.
Elke persoonlijkheid die de aandacht op de prijs en op haar laureaat kan vergroten kan
wordt uitgenodigd op de voornoemde ceremonie.

Artikel 10 Confidentialiteit
Alle dossiers, rapporten en gerelateerde documenten van de toekenning van de Prijs
alsook de stemmingsuitslag zijn geheim. Deze mogen niet worden onthuld, noch worden
gepubliceerd.
Na afloop van de stemming over de toekenning van de Prijs, stelt de Jury niettemin een
schriftelijk verslag op waarin zij haar conclusies over de geselecteerde kandidaten en
over de Laureaat van de Prijs weergeeft. Dit verslag wordt verzonden aan de Stichting
en enkel zij kan dit verslag openbaar maken en ze verzenden naar de pers, met dien
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verstande dat de verslagen betreffende de kandidaten anders dan de laureaat anoniem
blijven.
De namen van de kandidaten worden op geen enkel moment bekendgemaakt door de
Juryleden.

Artikel 11 Verbintenissen en verplichtingen van de Laureaat
De Laureaat aanvaardt dat zijn foto, zijn naam, titel en hoedanigheid alsook de titels van
zijn werken zullen worden vermeld in de publicaties en op de websites van de Stichting
en de website van de BSC.
De Laureaat moet daarnaast op een duidelijk zichtbare wijze het volgende vermelden
op al zijn publicaties en alle communicatie aangaande het project, ongeacht het medium:
“Laureaat van de Helaers Research Prize for Neurology” en daarbij moet hij een
verwijzing inlassen naar de website van de Stichting.
De Laureaat verbindt er zich toe om in elke publicatie op het einde van de
werkzaamheden aangaande het Project de steun van de Stichting te vermelden en om
de resultaten van het Project voor te stellen in kader van de jaarlijkse BSC-dagen.
De Laureaat verbindt er zich toe om binnen 12 maanden na toekenning van de Prijs, een
omstandig verslag, in het Engels, van de uitgevoerde werkzaamheden te overhandigen
aan de Stichting en aan de BSC, en om zijn resultaten te komen voorstellen op de
jaarlijkse studiedag van de BSC. De inhoud van dit verslag zal worden bekend gemaakt
en worden vertaald, meer bepaald in het Frans en het Nederlands.

Artikel 12 Kosten van deelname
Het verblijf en een vliegtuigticket in economy class, zo vroeg mogelijk gereserveerd om
de kosten te beperken, worden door de Stichting ten laste genomen om het voor de
Laureaat mogelijk te maken om deel te nemen aan de prijsuitreiking en om zijn resultaten
te komen voorstellen aan de BSC.
De omvang van de dekking van deze kosten dient de regels van matigheid en
redelijkheid te respecteren en wordt op voorhand goedgekeurd door de Stichting; met
betrekking tot de reis voor het geven van de presentatie, dient de goedkeuring op zijn
minst vier maand voorafgaandelijk te gebeuren.

Artikel 13 Betalingsmodaliteiten
De geldsom waaruit de Prijs bestaat wordt overgeschreven op het bankrekeningnummer
dat werd opgegeven door de Laureaat en dit binnen de maand na ontvangst hiervan.
Het bedrag voor de kostendekking bepaald in artikel 12 wordt overgeschreven op het
bankrekeningnummer opgegeven door de Laureaat en dit binnen de maand na
ontvangst van de afrekening en bewijsstukken van deze kosten.
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Artikel 14 Amendementen
Elk amendement aan dit reglement moet worden voorgelegd aan Mevrouw Nicole
BRAEKMAN, voorzitster van de raad van bestuur van de Stichting, om te worden
goedgekeurd door de raad van bestuur.

Dr. A. Peeters
Voorzitter van de BSC
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Mevr. N. Braekman
Voorzitster van de Stichting Helaers
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