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Bayer Ophthalmic
Care Award

// Aanvraagformulier //
// BAYER OPHTHALMIC CARE AWARD 2023 //

Bayer’s Algemene Voorwaarden ‘Bayer Ophthalmic Care Award’ en CGR gedragscode zijn van
toepassing op deze aanvraag en Award.
Klik hier voor Bayer’s Algemene Voorwaarden ‘Bayer Ophthalmic Care Award’
Klik hier voor de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting CGR

Handleiding om handtekeningen te verzamelen op dit aanvraagformulier:
1
2
3
4
5

Klik op uw handtekeningenveld
Gebruik het bestaande Windows Digital ID dat te voorschijn komt of
Configureer een nieuw Digital ID -> creëer een nieuw Digital ID -> bewaar in Windows Certificate Store
-> ga door
Klik op ‘verzend voor andere handtekeningen’-knopje of
Dien het formulier in wanneer alle handtekeningen verzameld zijn

Mocht bovenstaande stappen niet lukken, dan kunt u de handtekeningenpagina uitprinten, ondertekenen
en inscannen voor indiening. Voor meer informatie, stuur een email naar nga-chi.lau@bayer.com.

1// Project titel

2a// Naam aanvrager
Dhr.
Mevr.
Anders
Achternaam			Voornaam
2b// Huidige functie
3// Instituut / organisatie
Naam				Plaats
4a// Mobiele telefoon nummer
4b// Email adres
5// Samenwerkingspartners
Naam
								 Functie									 Organisatie
1											 1											 1
2											 2											 2		
3											 3											 3
4											 4											 4
5											 5											 5											
6											 6											 6

MA-PFM-OPHT-NL-0043-2

6a// Startdatum (tussen 1 juli en 1 september 2023)
6b// Einddatum (max. 1 jaar vanaf startdatum)			

B

CA

// Aanvraagformulier //
// BAYER OPHTHALMIC CARE AWARD 2023 //

Bayer Ophthalmic
Care Award

7// Beschrijving (Aanvragen worden beoordeeld op a) innovatie en creativiteit, b) impact, c) wetenschappelijke kwaliteit
en d) haalbaarheid van de doelstelling, materialen en werkwijze)
7a// Doelstelling project

(in 1 zin)

7b// Beschrijving van de innovatie en creativiteit van het project

7c// Wat is de impact van het project op de oogheelkundige kennis en/of patiëntenzorg?

7d// Materialen & werkwijze & tijdsplanning

7e// Verwachte resultaten

MA-PFM-OPHT-NL-0043-2

7f// Verwachte uitdagingen in de uitvoer van het project
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// Aanvraagformulier //
// BAYER OPHTHALMIC CARE AWARD 2023 //

Bayer Ophthalmic
Care Award

8// Budget
8a// Leg uit waarom dit project niet kan worden gefinancierd uit reguliere middelen

8b// Budget specificaties (Geef specificaties op van personeels-, materiaal-, en andere kosten indien van toepassing)
Kosten

Totaal project

Deel vanuit Award
(sponsoring)

Personeel (specificeer functie, salaris, FTE, tijdsduur)

€

€

Materiaal (specificeer item, prijs en hoeveelheid)

€

€

Andere kosten (specifieer details)

€

€

Subtotaal €

€

Financiële middelen
Middelen uit eigen instituut

€

Middelen van derde partij (bijv. ZonMw, Inzicht, andere sponsoren)

€

Subtotaal €
Benodigd bedrag middels sponsoring

€

8c// Schatting benodigde sponsoring (max. 17.500 EUR)
8d// In woorden:
8e// Kan het project doorgang vinden wanneer het award bedrag minder is
dan het benodigde sponsorbedrag (max. 17.500 EUR)?		
Ja

€

Nee

Indien ja, leg uit hoe het project wordt aangepast wanneer het award bedrag minder is dan het benodigde sponsorbedrag

MA-PFM-OPHT-NL-0043-2

De ondergetekenden erkennen en
• bevestigen dat zij de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op deze Award gelezen en begrepen hebben;
• gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Award;
• geven toestemming voor het verwerken van hun persoonlijke gegevens
voor het doel en in het kader van deze Award zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden;
• vertegenwoordigen en garanderen dat ze alle benodigde goedkeuringen hebben ontvangen van
de instelling/het centrum in verband met deze aanvraag en de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.

Algemene
Voorwaarden

// Aanvrager:

Naam
Handtekening voor
instemming voorwaarden

Datum

// Supervisor/Initiator:

Naam
Handtekening voor
instemming voorwaarden

Datum

// Afdelingshoofd Oogheelkunde: Naam
Handtekening voor
instemming voorwaarden

Datum

Verzend voor andere handtekeningen

Wanneer dit formulier volledig is ingevuld,
klik hier om te versturen
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Bayer Ophthalmic
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// Algemene Voorwaarden //
// BAYER OPHTHALMIC CARE AWARD 2023 //
// Bayer B.V. //

Algemene Voorwaarden
1. Onderwerp
De “Bayer Ophthalmic Care Award 2023” (de “Award”) is een initiatief van Bayer B.V.,
Siriusdreef 36, 2132 WT Hoofddorp (hierna “Bayer”).
Deze Algemene Voorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Award en de
aanvragen voor de Award. De Voorwaarden zijn beschikbaar op www.kijkopoogheelkunde.nl.

aan Bayer verslag zal uitbrengen over de zorgverbetering die dankzij de Award is gerealiseerd,
en (iii) op elke publicatie/presentatie/poster met betrekking tot het betreffende zorgproject zal
vermelden dat dit mogelijk is gemaakt dankzij de Bayer Ophthalmic Care Award.
Indien de Award wordt gebruikt voor een ander doel dan hierboven vermeld of indien het project
niet vóór september 2023 van start gaat, behoudt Bayer zich het recht voor om de terugbetaling
van het volledige bedrag van de Award te eisen. De maximale duur van het project bedraagt 12
maanden vanaf de startdatum.

2. Aanvraagvoorwaarden
De Award is niet overdraagbaar, noch omzetbaar, uitbreidbaar of aanpasbaar.
Aanvragers moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: zij moeten natuurlijke personen zijn,
woonachtig in Nederland, en verbonden zijn aan een medische instelling of behandelcentrum
in Nederland op het gebied van oogheelkunde. Aanvragers voeren zelf het grootste deel van de
beschreven werkzaamheden in het zorgproject uit en mogen deze niet delegeren naar anderen.
Aanvragers moeten hun aanvraagformulier (beschikbaar op www.kijkopoogheelkunde.nl), naar
behoren ingevuld, opsturen naar Bayer B.V. vóór 1 december 2022. De aanvrager moet een
duidelijke beschrijving geven van het zorgproject en het budget (maximaal 17.500 EUR) en dient
de contactgegevens van de aanvragers en de medische instelling/het centrum, waaraan de
aanvrager verbonden is of waarmee hij/zij geassocieerd is, nauwkeurig in te vullen.
Voor de geldigheid moet het aanvraagformulier worden ondertekend door de aanvrager, de
supervisor/initiatiefnemer en het afdelingshoofd Oogheelkunde van de instelling/het centrum.
Door het aanvraagformulier te ondertekenen, bevestigen de aanvrager en de instelling/
het centrum dat ze deze Voorwaarden aanvaarden. Bij gebrek aan een volledig ondertekend
aanvraagformulier wordt de aanvraag als ongeldig beschouwd.
3. Uitsluiting
Uitgesloten van aanvraag zijn:
•	aanvragers en/of projecten die al voldoende financiering of een eerdere Bayer Award /
sponsoring hebben ontvangen voor het specifieke idee/ingediende zorgproject;
•	aanvragers en/of vertegenwoordigers die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk of
optiekzaak;
•	aanvragers en/of vertegenwoordigers van een medische instelling/medisch centrum die
niet hebben bevestigd dat ze deze Voorwaarden aanvaarden;
•	zorgprojecten zonder goedkeuring van het afdelingshoofd Oogheelkunde van de instelling/
het centrum;
•	zorgprojecten met een gevraagd budget hoger dan 17.500 EUR;
•	zorgprojecten die reeds gestart zijn;
• zorgprojecten waarbij medicatie / therapieën met elkaar worden vergeleken
•	ontwikkeling van een digitale tool/app;
•	werknemers van Bayer of van met Bayer verbonden of geassocieerde ondernemingen.
Onvolledige aanvragen of aanvragen met een ongeldig (e-mail)adres worden als ongeldig
beschouwd. Aanvragen die niet voldoen aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van
de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (“CGR Code”) (www.cgr.nl) worden als ongeldig
beschouwd.
Elke poging tot fraude zal worden bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de betrokken
aanvrager, onverminderd Bayers rechten om verdere actie te ondernemen krachtens de
toepasselijke wet- en regelgeving.
4. Commissie en Awardwinnaar
Bayer heeft een Grants Review and Award Committee (hierna de “Commissie”) ingesteld,
die bestaat uit onafhankelijke juryleden. Deze juryleden zijn werkzaam in de oogheelkunde
als zorgprofessional, onderzoeker of ze zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van
oogaandoeningen.
De juryleden worden niet vergoed voor hun activiteiten als lid van de Commissie. De
ervaringsdeskundigen kunnen een onkosten- en/of tijdsvergoeding ontvangen binnen de
kaders van CGR. De leden van de Commissie treden op als onafhankelijke deskundigen en hun
onderlinge besprekingen blijven strikt vertrouwelijk. De Commissie zal bovendien de inhoud van
de zorgprojecten vertrouwelijk houden.
De Head Medical Affairs General Medicine + Ophthalmology van Bayer zal aanwezig zijn tijdens
de beraadslaging, maar zal geen stemrecht hebben.
De Commissie zal de zorgprojecten beoordelen op innovatie en creativiteit, impact,
wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid van de doelstelling, materialen en werkwijze door
de score uitstekend, goed, voldoende, redelijk of slecht toe te kennen. De ervaringsdeskundigen
zullen het centraal stellen van het patiëntenperspectief toetsen. In geen geval kan een lid van
de Commissie een zorgproject beoordelen dat afkomstig is van een instelling/centrum waaraan
hij/zij verbonden is of waarmee hij/zij geassocieerd is. De twee projectvoorstellen met de beste
totaalscore voor de bovengenoemde criteria worden genomineerd. Iedere aanvrager van de
genomineerde zorgprojecten wordt op de hoogte gebracht.
De twee genomineerden zullen hun voorgestelde zorgprojecten in mei 2023 presenteren en
bespreken tijdens een prijsuitreikingsceremonie. Tijdens deze ceremonie zal de Commissie één
Awardwinnaar bekendmaken.
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5. Award en voorwaarden
De Award bestaat uit maximaal zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 17.500,00). Wanneer het
zorgproject van de Awardwinnaar minder dan zeventienduizend vijfhonderd euro vereist, wordt
het mindere bedrag door Bayer toegekend. Bayer zal de Award overmaken aan de medische
instelling/het medisch centrum waarmee de Awardwinnaar geassocieerd is/waaraan hij/zij
verbonden is zodra de instelling/het centrum de sponsoringsovereenkomst heeft ondertekend.
Het doel van de Award is om innovatieve zorgprojecten te ondersteunen voor patiënten met
een oogaandoening, waarbij het patiëntenperspectief centraal staat. De Award zal dan ook ter
beschikking worden gesteld van de medische instelling/het medisch centrum op voorwaarde dat
de Awardwinnaar (i) het zorgproject en de tussentijdse resultaten ervan zal presenteren tijdens
de volgende prijsuitreiking, (ii) uiterlijk 3 maanden na de einddatum van het zorgproject

6. Aansprakelijkheid
Bayer, de leden van de Commissie of elke andere tussenkomende persoon of onderneming
kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld en zijn niet aansprakelijk voor enige schade met
betrekking tot de deelname aan deze Award. Deze personen zullen niet aansprakelijk zijn voor
enige schade, met inbegrip van onverwachte omstandigheden buiten hun wil, indien specifieke
Voorwaarden moeten worden gewijzigd, of indien de Award, geheel of gedeeltelijk, niet kan
worden betaald. Bayer heeft het recht om de voorwaarden van de Award te allen tijde te wijzigen
indien onverwachte omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil dit rechtvaardigen.
Bayer kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld indien de Award wegens
omstandigheden buiten zijn wil wordt onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.
7. Privacy
Bayer zal de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming naleven.
Door hieraan deel te nemen, stemmen de aanvrager, de supervisor/initiator en het
afdelingshoofd Oogheelkunde van de instelling/het centrum waaraan de aanvrager verbonden
is, in met het verwerken van hun persoonsgegevens voor het doel en in het kader van deze
Award. Meer bepaald zullen de gegevens worden gebruikt om de Award te beheren en de
Awardwinnaar te identificeren. Door zijn deelname stemt de aanvrager in met de publicatie van
zijn/haar persoonsgegevens, met inbegrip van een herkenbare foto, op de relevante website(s),
sociale media kanalen en in het persbericht. Persoonsgegevens worden zeven (7) jaar na de
overdracht van de Award verwijderd.
De aanvrager, de supervisor/initiator en het afdelingshoofd Oogheelkunde van de instelling/
het centrum hebben het recht om toegang te vragen tot hun persoonsgegevens, het recht
om de correctie, verwijdering of beperkte verwerking van hun persoonsgegevens te vragen
en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, en kunnen deze rechten uitoefenen via
dataprivacy.nl@bayer.com. Voorts hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij een
gegevensbeschermingsautoriteit.
8. Transparantie
8.1.	Bayer, de Awardwinnaar en zijn instelling/centrum (in het kader van dit artikel “partijen”
genoemd) erkennen de basisprincipes en inhoud van de regels betreffende de
bekendmaking van financiële relaties in het kader van de CGR Code. De verwerking van
gegevens en de bekendmaking van financiële relaties tussen de partijen op basis van de
bepalingen van dit artikel 8 vinden plaats met het oog op de naleving van de doelstellingen
van de CGR Code.
8.2	Bayer zal, in overeenstemming met de CGR Code, eenmaal per jaar binnen zes maanden
na het kalenderjaar waarin de financiële relatie tussen de partijen tot stand is gekomen,
de volgende informatie publiceren die voortvloeit uit de financiële relatie op grond van de
Award en de daaropvolgende sponsoringsovereenkomst:
a.	de aard van de overeenkomst volgens de keuzetabel van de Stichting Code
Geneesmiddelenreclame (hierna: “CGR”) en het kalenderjaar waarin de overeenkomst
werd uitgevoerd, zijnde een sponsoringsovereenkomst; en
b.	de wettelijke naam/handelsnaam opgenomen in de statuten en de vestigingsplaats
(straat, postcode, stad) en/of het Kamer van Koophandel-nummer van Bayer; en
c.	de (wettelijke) naam en het adres (straat, postcode, stad) van de instelling/het centrum
waaraan de Awardwinnaar is verbonden en het totale bedrag van de Award.
8.3	De partijen komen overeen dat Bayer in overeenstemming met artikel 8.2 hierboven de in
die paragraaf vermelde informatie zal registreren in het centrale register dat is gecreëerd
voor de registratie van financiële relaties in overeenstemming met het door de CGR
vastgestelde rapportageformat. Deze publicatie is geldig gedurende een periode van drie
jaar.
8.4	Bayer zal de bovenvermelde gegevens minstens zeven jaar bewaren vanaf de datum
waarop ze in het Transparantieregister Zorg zijn gepubliceerd. Bayer neemt passende
technische en organisatorische maatregelen om de verwerking overeenkomstig dit artikel 8
te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
8.5	In andere dan in de hierboven en in artikel 7 beschreven situaties zal Bayer geen informatie
publiceren of verstrekken aan derden over de aanvragers of over de instelling/het centrum
waaraan de Awardwinnaar verbonden is zonder hun voorafgaande toestemming, tenzij deze
publicatie of verstrekking noodzakelijk is in overeenstemming met de toepasselijke wet- of
regelgeving, met inbegrip van zelfregulering van de CGR.
9. Overige
De Nederlandse wetgeving is van toepassing. Bij betwisting van de Voorwaarden of de
Award die niet in der minne kan worden opgelost, zijn de rechtbanken van Amsterdam exclusief
bevoegd.
Deze Award is op geen enkele manier verbonden aan zakelijke of verkoopactiviteiten tussen of
door Bayer en een van de aanvragers of verbonden medische instellingen/centra.

