Reglement
Ipsen oncologische urologie prijs voor innovatieve patiëntenzorg
Algemene voorwaarden
a. De Ipsen prijs voor innovatieve patiëntenzorg binnen de oncologische urologie is
een prijs die wordt uitgereikt aan de indiener(s) van het beste voorstel voor een
innovatie binnen de oncologische urologie om de patiëntenzorg meetbaar te
verbeteren.
b. De prijs is niet bestemd voor basaal wetenschappelijk onderzoek, tenzij dat
wetenschappelijk onderzoek een deel vormt van het initiatief voor
patiëntenzorgverbetering.
c. Voor de start van en/ of tijdens het project vindt er afstemming plaats met
eventuele relevante patiëntenorganisaties.
d. Het innovatieproject dient in Nederland te worden uitgevoerd.
e. De innovatie moet breed geïmplementeerd kunnen worden.
f.

Na toekenning van de prijs is de looptijd van het innovatieproject maximaal 1 jaar.

g. De innovatie dient niet strijdig te zijn met door de NVU erkende richtlijnen en
behandelkaders.
h. Ervaringen over het innovatieproject en de implementatie daarvan dienen te
worden gedeeld.
o De prijswinnaar schrijft een verslag welke op de website van de Nederlandse
Vereniging voor Urologie geplaatst wordt. Dit verslag omvat een omschrijving
van de innovatie, effecten van de innovatie, succes- en faalfactoren, een
advies om de innovatie breder te implementeren en een verantwoording van
de gemaakte kosten. Dit verslag dient uiterlijk 2 maanden na de afloop van
het project te worden opgestuurd naar de NVU.
o De prijswinnaar heeft de mogelijkheid een artikel over het project in de
Urograaf te publiceren in overleg met de redactie.
o De prijswinnaar moet bereid zijn om de resultaten na afloop van het project te
presenteren op het eerst volgende NVU congres door middel van een poster.
i.

Voor het winnende voorstel kunnen geen octrooien worden aangevraagd en
royalties worden gevraagd. Belangstellenden kunnen de innovatie
implementeren.

j.

De projectleider is verantwoordelijk voor het goede verloop van het
innovatieproject en de verantwoording daarvan.

I.

De prijs
a. De prijswinnaar ontvangt een bedrag van 20.000 euro exclusief BTW. Dit bedrag
dient op een doelmatige wijze te worden besteed om het innovatievoorstel op te
starten en te implementeren. Dit bedrag mag niet voor een ander doeleind worden
gebruikt.
b. Er wordt een sponsorcontract aangegaan met IPSEN, conform de CGR
wetgeving.

II. Deelnemers
a. De indiener van het voorstel dient lid te zijn van de Nederlandse Vereniging voor
Urologie (NVU) .
b. De indiener is de projectleider.
c. Juryleden van de Ipsen oncologische urologie prijs voor innovatieve patiëntenzorg
zijn uitgesloten van deelname.

III. Procedure indienen
a. Voor het indienen van het innovatieprojectvoorstel voor ronde 1 dient men het
daarvoor beschikbare inschrijfformulier (inschrijfformulier ronde 1) te gebruiken
en de omschreven punten mee te nemen in het projectvoorstel.
b. De sluitingsdatum voor inzendingen voor ronde 1 is 1 juni 2014.
c. De jury krijgt 1 maand de tijd om alle inzendingen te beoordelen.
d. Deelnemers ontvangen vóór 15 juli 2014 schriftelijk bericht of zij door zijn naar de
tweede ronde.
e. De geselecteerde deelnemers kunnen hun voorstel verder uitwerken. Hiervoor
dient inschrijfformulier 2 gebruikt te worden. Het uitgewerkte voorstel dient vóór
15 september 2014 te worden ingeleverd.
f.

Vóór 15 oktober 2014 ontvangen de deelnemers van de tweede ronde schriftelijk
bericht of zij genomineerd zijn voor de prijs.

g. De prijs wordt toegekend tijdens het Najaarscongres van de NVU.

IV. Beoordeling
a. De beoordeling van de innovatieprojectvoorstellen die in aanmerking komen voor
de prijs zal worden overgelaten aan een jury.
b. De jury bestaat uit vijf deskundigen:
o
o
o
o
o

een vertegenwoordiger vanuit het Bestuur van de Nederlandse Vereniging
voor Urologie
een vertegenwoordiger vanuit de Commissie Kwaliteit
een vertegenwoordiger vanuit het Convent van Hoogleraren
een vertegenwoordiger vanuit patiëntenorganisaties
een vertegenwoordiger vanuit de Werkgroep Oncologische Urologie.

c. Alle juryleden hebben een gelijkwaardig stemrecht. Beslissingen worden
genomen op basis van consensus. Indien er binnen de jury geen consensus is
neemt de jury haar besluit met eenvoudig meerderheid van stemmen.
d. De beoordeling van de prijs vindt plaats in twee rondes. In de eerste ronde
kunnen deelnemers een voorstel indienen. Deze zal worden beoordeeld door de
jury. De deelnemers krijgen schriftelijk bericht of zij door zijn naar de tweede
ronde. De deelnemers in de tweede ronde krijgen 6 weken de gelegenheid het
voorstel verder uit te werken. Vervolgens zal de jury de voorstellen opnieuw
beoordelen.
e. De prijs wordt alleen toegekend indien de jury heeft bepaald dat er een project is
dat voldoet aan de voorwaarden en voldoende scoort bij de beoordelingscriteria.
Indien geen van alle ingediende projecten hieraan voldoet wordt de prijs niet
toegekend.
f.

Over de toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

g. Beroep tegen toekenning van de prijs is niet mogelijk.

