Reglement ROCHE Patient Innovation Award.
1. Algemeen
1.1 De Roche Patient Innovation Award is een jaarlijks door Roche Nederland B.V., gevestigd en
kantoorhoudende aan de Beneluxlaan 2A (3446 GR) te Woerden: hierna ‘Roche’, uit te reiken prijs
aan een organisatie die zich bezighoudt met patiëntenzorg (een rechtspersoon) voor vernieuwende
initiatieven ten behoeve van de ondersteuning van mensen met een ziekte of aandoening.
1.2 Door deelname aan de Roche Patient Innovation Award (door een project aan te melden door het
invullen en digitaal verzenden van het Nominatieformulier) wordt u geacht op de hoogte te zijn van de
voorwaarden en verklaart u zich akkoord met dit Reglement.
1.3 De Roche Patient Innovation Award is een initiatief waarmee Roche beoogt bijzondere projecten
in de zorg voor mensen met een ziekte of aandoening te stimuleren. De Roche Patient Innovation
Award wordt uitgereikt aan een initiatief dat op een uitzonderlijke wijze bijdraagt aan de kwaliteit van
leven van mensen met een ziekte of aandoening.
1.4 Uitzonderlijke prestaties kunnen nieuwe initiatieven zijn op het vlak van verpleging, voorlichting,
verzorging, begeleiding of ondersteuning van patiënten die tot doel hebben:
●
●
●
●
●

Het voorkomen van (de gevolgen van) ziekte;
Het bevorderen van zorg thuis;
Het verbeteren van het ‘shared decision making’ proces;
Het bevorderen van de arbeidsparticipatie en/of;
Het stimuleren van de sociale interactie.

Ook niet-klinisch onderzoek kan in aanmerking komen voor de Roche Patient Innovation Award.
1.5 Er is sprake van een uitzonderlijke prestatie indien aan alle volgende criteria is voldaan:
●
●
●
●
●
●

Het project heeft de directe of indirecte verbetering van zorg aan patiënten of de bevordering van
de medische wetenschap tot doel;
Het project of initiatief is innovatief (vernieuwend), brengt een ontwikkeling tot stand en speelt in
op een behoefte waarin nog niet eerder was voorzien;
De verdienste gaat uit boven wat in de zorg voor mensen met een ziekte of aandoening als
normaal kan worden gekenschetst;
Het project of initiatief mag niet geschieden uit (persoonlijk) winstbejag (óf een commercieel doel
dienen);
De prijs zal volledig moeten worden besteed aan het project en
Het project of initiatief mag niet of niet volledig op andere reguliere wijze worden gefinancierd
(bijvoorbeeld door een gebruikelijke financiering door de overheid, een zorgverzekeraar,
instelling of subsidiegever).

2. Voorwaarden voor deelname
2.1 Aan de Roche Patient Innovation Award kan uitsluitend worden deelgenomen langs elektronische
weg via www.patientinnovationaward.nl. Dit Reglement is eveneens op deze website gepubliceerd.
2.2 Het aanmelden van een project of initiatief kan uitsluitend met instemming van de daartoe
bevoegde vertegenwoordigers van de rechtspersoon (hierna: ‘de Deelnemers’). De
vertegenwoordigers tekenen mee bij de aanvraag. Nominaties kunnen worden aangedragen door
medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, verpleegkundigen, vertegenwoordigers van
patiëntenorganisaties of van andere organisaties betrokken bij de zorg voor mensen met een ziekte of
aandoening.
2.3 Inzenders dienen 18 jaar of ouder te zijn en dienen hun woonplaats in Nederland te hebben.
2.4 De organisatie of instantie waaraan het genomineerde project of initiatief verbonden is (‘de
Genomineerde Organisatie’), dient een in Nederland gevestigde rechtspersoon en een not-for-profit

organisatie te zijn. Dit betekent dat een individu, of een eenmansbedrijf, en een commercieel bedrijf
niet kan worden genomineerd voor de Roche Patient Innovation Award.
2.5 Een vertegenwoordiger van de Genomineerde Organisatie dient bereid te zijn om de prijs
persoonlijk in ontvangst te nemen.
2.6 De Deelnemers verklaren zich ermee akkoord dat de in artikel 2.4 en artikel 2.5 bedoelde
organisatie of instantie aan welke de Roche Patient Innovation Award wordt uitgereikt, wordt
aangemerkt als de winnaar (‘de Winnaar’). De Winnaar en Roche zullen voor de uitreiking van de
Award een door Roche opgestelde schriftelijke overeenkomst aangaan. Hierin worden wederzijdse
rechten en verplichtingen van beide partijen vastgelegd evenals andere relevante afspraken over
onder meer de besteding van de Award. Tevens staan hierin bepalingen over de verplichte
transparantie (op grond van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame en in het bijzonder de
gedragsregels openbaarmaking financiële relaties, paragraaf 7.2 van de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame). Over de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden kan niet worden
gediscussieerd. De Winnaar van de Award geeft aan Roche, door ondertekening van de
overeenkomst, toestemming om zijn gegevens conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming op te slaan in de bestanden van Roche met betrekking tot de Roche Patient
Innovation Award.
2.7 Alle werknemers van Roche of aan Roche gelieerde (rechts)personen en hun inwonende
familieleden, alsmede personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Roche
Patient Innovation Award, zoals de leden van de Jury, zijn van deelname aan de Roche Patient
Innovation Award uitgesloten en kunnen niet worden genomineerd en kunnen niet deelnemen aan de
publieksstemming. Juryleden onthouden zich van stemming over voorstellen die uit hun eigen
instelling zijn voortgekomen.
2.8 Roche behoudt zich het recht voor om een due diligence uit te voeren van de organisatie(s) die de
Roche Patient Innovation Award zal (zullen) winnen. Roche behoudt zich het recht voor om bij
negatieve uitkomst van de due diligence de prijs niet toe te kennen.
3. Algemene gedragsregels
3.1 Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan
de Roche Patient Innovation Award, anders dan uitdrukkelijk omschreven in dit Reglement.
3.2 Roche behoudt zich het recht voor om een Deelnemer te diskwalificeren indien de Deelnemer niet
aan dit Reglement voldoet of zich anderszins op oneigenlijke wijze toegang verschaft tot of deelneemt
aan de Roche Patient Innovation Award.
3.3 De bij de Roche Patient Innovation Award betrokken partijen benaderen en bejegenen elkaar met
wederzijds respect en met respect voor eventuele van toepassing zijnde gedragscodes en interne
Roche-richtlijnen.

4. Wijze van deelname
4.1 Door het digitaal invullen en insturen van het Nominatieformulier dat ter beschikking is gesteld kan
elektronisch worden meegedongen naar de Roche Patient Innovation Award (‘de Inzending’). Alle
Inzendingen dienen te worden vergezeld van de volgende gegevens:
●
●

Een volledig en correct ingevuld Nominatieformulier voorzien van voldoende informatie om te
toetsen of voldaan wordt aan de vereisten van de artikelen 1.4 en 1.5 van het Reglement;
Een projectbeschrijving waarin het genomineerde project of initiatief voldoende uitgebreid wordt
beschreven. Indien mogelijk voorzien van eventuele project ‘milestones’ en een voldoende
inzichtelijke (en uitgewerkte) financiële onderbouwing.

4.2 De Inzendingen dienen uiterlijk op maandag 1 juni 2020 om 23:59 in het bezit te zijn van Roche.
Alle inzenders ontvangen een ontvangstbevestiging.

4.3 Alleen volledig en correct ingevulde Inzendingen die tevens voldoen aan de voorwaarden van art.
1, 2 en 4 van dit Reglement dingen mee. Roche behoudt zich het recht in de inzending uit te sluiten
van deelname indien deze niet voldoet aan de gedragscode geneesmiddelenreclame.
4.4 Roche en door hem ingeschakelde (hulp)personen of derden zijn niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor verloren (gegane), vertraagde, verkeerd geadresseerde, verkeerd bezorgde,
beschadigde of niet-afgeleverde Inzendingen, of voor Inzendingen die anderszins niet, of niet tijdig,
door Roche zijn ontvangen.
4.5 Deelnemers geven Roche toestemming de inzending openbaar te maken in het kader van de
Roche Patient Innovation Award. Publicatie vindt in onderling overleg plaats. De Winnaar van de
Award geeft Roche toestemming eventuele verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s en/of
eventuele door de Deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de Award te gebruiken bij
promotionele activiteiten in verband met de Roche Patient Innovation Award alsmede in het kader van
de bekendmaking van de Winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie, social media
en internet.
4.6 Deelnemers vrijwaren Roche voor aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten.
4.7 De Award staat op naam van de winnende rechtspersoon en is niet overdraagbaar, inwisselbaar
of uit te keren in geld bestemd voor andere producten of diensten dan voor de Award. De Winnaar van
de Award geeft Roche toestemming om zijn gegevens conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) op te slaan in zijn bestanden. Bij weigering of niet aanvaarding van de
Award of de aan de Award verbonden voorwaarden, zal de Award niet worden uitgekeerd. In dat geval
is de Roche gerechtigd een andere winnaar te kiezen of om te besluiten geen winnaar aan te wijzen.
4.8 De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Award en de
uitreiking van de prijs. In dat kader is Roche gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan
derde partijen, die betrokken zijn bij de Roche Patient Innovation Award (waaronder begrepen de
leden van de Jury, leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Op de website is
eveneens een link geplaatst naar de privacy policy van Roche.
4.9 Deelnemers kunnen, om de beschrijving van hun plan te verbeteren, deelnemen aan een
inspiratiedag op dinsdag 12 mei 2020, waarbij zij onder leiding van ervaren business coaches de
beschrijving van hun project kunnen aanscherpen. Om in aanmerking te komen voor deze
inspiratiedag leveren deelnemers uiterlijk 14 april een conceptvoorstel in. Dit voorstel hoeft niet
volledig uitgewerkt te zijn, maar moet de organisatie in staat stellen te beoordelen of het projectplan
aan de regels van de Code Geneesmiddelenreclame kan voldoen. Hiertoe dient gebruikt gemaakt te
worden van een Nominatieformulier. Een besluit over dit projectplan is bindend. Over dit besluit is
geen discussie mogelijk met de organisatie.
5. Beoordeling
5.1 Alle inzendingen die voldoen aan de regels van de Code Geneesmiddelenreclame worden
beoordeeld door een deskundige en onafhankelijke jury (‘de Jury’).
5.2 De Jury bestaat uit:
●
●
●
●
●
●
●

Dr. Wink de Boer, internist/MDL-arts en tot 2018 medisch directeur Ziekenhuis Bernhoven,
voorzitter jury
Dr. Niels Prins, neuroloog VUmc Amsterdam en directeur van het Brain Research Center
Jantine van ’t Klooster, directeur-bestuurder Huidfonds
Simon Broersma, hoofdredacteur Skipr, Zorgvisie en Qruxx
Dr. Leontine E.A.M.M. Spierings, internist Alrijne Zorggroep (bio)
Thomas Timmers, ondernemer en promovendus Personalised Healthcare
Jonathan Briers, arts, Medical Director Roche Nederland (niet-stemgerechtigd lid)

5.3 Bij de beoordeling van de Inzendingen houdt de Jury o.a. rekening met de criteria zoals
omschreven in art. 1.3, 1.4 en 1.5 van dit Reglement.
5.4 Indien de Jury op basis van de gegevens zoals vermeld op het Nominatieformulier niet kan
beoordelen of de Nominatie voldoet aan de gestelde eisen en tot een oordeel kan komen, kan de Jury
telefonisch contact opnemen voor nadere informatie, met de personen zoals vermeld op het
Nominatieformulier.
5.5 De Jury maakt gezamenlijk een selectie uit de binnengekomen Inzendingen. De Jury stemt
vervolgens anoniem over deze geselecteerde inzendingen om te komen tot drie genomineerde
Inzendingen. Het besluit van de Jury is bindend.
Zowel de vakjury als het publiek stemmen vervolgens op de genomineerde projecten. Juryleden
mogen afzonderlijk op hun favoriete project stemmen. In totaal tellen hun stemmen voor 50% mee in
het totaal aantal stemmen. Het publiek geeft de overige 50% van de stemmen.
5.6 Alle inzenders krijgen op 17 juni 2020 bericht.
5.7 De Roche Patient Innovation Award zal worden uitgereikt op 6 oktober 2020 te Arnhem.

6. Prijs
6.1 De Roche Patient Innovation Award vertegenwoordigt een waarde van maximaal € 20.000 (zegge:
twintigduizend euro) exclusief BTW. Indien de kosten van het winnende project of initiatief lager zijn
dan de aan de Roche Patient Innovation Award verbonden geldprijs worden enkel (en dus maximaal)
de begrote kosten van het project vergoed en bedraagt de Roche Patient Innovation Award dus een
lagere waarde, ter sponsoring van het zorgverbeterende initiatief van de Winnaar.
6.2 De Roche Patient Innovation Award is Winnaar gebonden, is niet overdraagbaar en dient volledig
aan het project of initiatief te worden besteed. De Winnaar verplicht zich om jegens Roche financiële
verantwoording af te leggen over de uiteindelijke besteding van het geldbedrag.
6.3 Bij weigering of niet aanvaarding van de Award of de aan de Award verbonden voorwaarden, of
indien de overeenkomst genoemd in artikel 2.8 van het Reglement niet door de Winnaar wordt
ondertekend, zal de Award niet worden uitgekeerd. In dat geval is de Jury gerechtigd (een) andere
winnaars te kiezen, of om te besluiten geen winnaar aan te wijzen.
6.4 De uitbetaling van de geldprijs geschiedt door overschrijving van het bedrag op het
bankrekeningnummer (IBAN) van de Winnaar.
6.5 Voor zover van toepassing, behoudt de Winnaar de intellectuele eigendomsrechten op het project
dat de prijs heeft gewonnen.
7. Privacy
7.1 Door in het kader van de deelname aan de Roche Patient Innovation Award een ingevuld
Nominatieformulier in te zenden en aldus persoonlijke gegevens aan Roche te verstrekken, gaat de
deelnemer ermee akkoord dat deze persoonsgegevens worden verwerkt in één of meer bestanden.
Roche draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld, en
met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
7.2 De opgeslagen persoonsgegevens in de bestanden met betrekking tot de Roche Patient
Innovation Award worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de Roche Patient Innovation
Award en zullen behoudens de uitzondering in art. 4.9 niet worden verstrekt aan derden of gebruikt
voor andere doeleinden.
7.3 Deelnemers hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien en zo nodig te corrigeren. Evenals
het recht om zich af te melden voor toekomstige uitnodigingen om te stemmen op de nominaties.

Als u meer wilt weten over hoe Roche uw gegevens verwerkt, zie ook het privacy statement op
roche.nl (https://www.roche.nl/privacy-policy/).
8. Overig
8.1 Het is niet mogelijk om aan de Roche Patient Innovation Award deel te nemen op een andere
manier dan beschreven in dit Reglement.
8.2 Druk-, spel- of andere soortgelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor
bijkomende verplichtingen voor Roche.
8.3 In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de directie van Roche na overleg met de
Jury. Over de uitkomst wordt niet gecorrespondeerd.
8.4. Roche is gerechtigd naar eigen inzicht dit Reglement alsmede zijn specifieke voorwaarden
gedurende de looptijd van de Award te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden
de Award te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege hem moverende redenen, zonder dat
Roche daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Inzender.
Wijziging of aanpassing van de procedure, zal door Roche op passende wijze publiekelijk
(bijvoorbeeld via zijn website) bekend worden gemaakt. De Deelnemer kan vanwege een wijziging
geen enkele aanspraak jegens Roche doen gelden.
8.5 Deze bepalingen zijn onderworpen aan Nederlands recht. Met betrekking tot geschillen die uit
deze voorwaarden voortvloeien, is uitsluitend de rechtbank Midden-Nederland, te Utrecht, bevoegd.

