NIEUW INITIATIEF: de Bayer Ophthalmic Care Award voor zorgprofessionals
Maak kans op een subsidie van maximaal 17.500 euro om een zorgproject te financieren
Voor Bayer staat het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van patiënten centraal.
Daarvoor ontwikkelen we onder andere geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
services. Onze ambitie rijkt echter verder: we willen zorgverleners en zorgorganisaties
ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg. In dit kader lanceren we voor het eerst
de Bayer Ophthalmic Care Award (BOCA).
De BOCA wordt uitgereikt aan een innovatief en creatief zorgproject dat direct toepasbaar is
bij of door patiënten met oogaandoeningen. We vinden het belangrijk dat het project
bijdraagt aan de patiënten-participatie in de eigen behandeling.
Dit initiatief is bedoeld voor zorgprofessionals in de oogheelkunde die werkzaam zijn in een
ziekenhuis of behandelcentrum, zoals oogartsen (i.o.), physician assistants, optometristen en
orthoptisten. Zij zijn van harte uitgenodigd om hun projectaanvraag in te zenden. Het
winnende project van de BOCA ontvangt een subsidie van maximaal 17.500 euro, voor de
duur van maximaal één jaar.
De BOCA wordt toegekend door de Grants Review and Awards Committee, een
onafhankelijke commissie van vooraanstaande oogheelkundige specialisten, onderzoekers
en ervaringsdeskundigen. Naast innovatie en creativiteit kijkt de commissie naar de impact,
de patiënt-ervaring en de haalbaarheid van het voorstel.
Voorwaarden en inschrijving
De BOCA ondersteunt innovatieve zorgprojecten die direct toepasbaar zijn bij of door
patiënten met oogaandoeningen waarbij de patiënten-participatie in de eigen behandeling
wordt gestimuleerd en/of ondersteund. Uitgesloten zijn projecten voor de directe
ontwikkeling van digitale tools of apps.
Projecten kunnen van 1 november tot en met 1 december 2021 aangemeld worden via het
Bayer-portaal voor medisch professionals: www.medischwijzer.nl. Meer informatie over de
aanvraagprocedure en de voorwaarden zijn vanaf dan te vinden op deze website. Wie voor
die tijd vragen heeft, kan contact opnemen met Bayer via ophtha@bayer.com.
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