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DERM IMPACT AWARD – REGLEMENT 

ART. 1. Om de kwaliteit van de patiëntenzorg in België op het gebied van dermatologie te bevorderen, 

ondersteunt Janssen-Cilag NV, met maatschappelijke zetel te Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse en met 

ondernemingsnummer 0415.283.427 (Janssen), in samenwerking met de VZW Koninklijke Belgische 

Vereniging voor Dermatologie en Venerologie, met maatschappelijke zetel te Rue Poète Folie (FL) 53, 6220 

Fleurus en met ondernemingsnummer 0446.156.646 (KBVDV) de toekenning van een prijs die de “Derm 

Impact Award” genoemd wordt. 

ART. 2. De prijs bedraagt 15.000,- euro en zal worden uitgereikt tijdens de Belgian Dermatology Days 

2022. 

ART. 3. De kandidaten dienen dermatologen te zijn die in België hun beroepsactiviteit uitoefenen. 

Deelnemen kan afzonderlijk of in groep, eventueel in samenwerking met verpleegkundigen, op 

voorwaarde dat er minstens één dermatoloog als projectleider wordt aangeduid. Deelname aan de Derm 

Impact Award is volledig gratis.  

ART. 4. De kandidaturen moeten via elektronische weg ingediend worden bij Janssen via de website 

bit.ly/dermimpact-award tussen 6 maart 2021 en 15 december 2021. Het kandidatuurdossier (dat terug 

te vinden is via dezelfde link) moet volledig en begrijpelijk ingevuld worden en moet minstens de volgende 

bijlagen omvatten:  

i. een identiteitsbewijs;  

ii. een bewijs van toelating tot het beroep van dermatoloog en/of verpleegkundige; en  

iii. een bestand waarin het project wordt voorgesteld, bestaande uit de volgende onderdelen: titel 

van het project; inleiding, doelpubliek; korte beschrijving van het project (maximum 100 

woorden); doel en drijfveer van het project; de tijdspanne en –indien van toepassing- de 

resultaten van het project en bijlagen (zoals bijvoorbeeld brochure, infografieken, afbeeldingen).  

Verder mogen de kandidaten alle documenten bijvoegen die zij nuttig achten. Een ontvangstbewijs zal 

binnen de 5 werkdagen na indiening van het kandidatuurdossier worden verstuurd. Elke kandidaat of 

groep van kandidaten, kan slechts deelnemen met één project. Elk onvolledig, foutief of onleesbaar 

dossier en elk dossier dat na de deadline of onder een andere vorm dan voorzien wordt ingediend, zal als 

onontvankelijk worden beschouwd. 

ART. 5. Het voorgelegde project dient te bestaan uit een samenhangende synthese van een bestaand of 

toekomstig initiatief dat de kwaliteit van de patiëntenzorg in België op het gebied van dermatologie 

beoogt te bevorderen. Het project dient origineel te zijn en mag op het moment van de deelname nog 

niet worden gesponsord door een andere entiteit of het voorwerp uitmaken van een sponsoraanvraag. 

Het project moet bovendien individueel uitvoerbaar zijn. 

ART. 6. Alle informatie die door de kandidaten wordt meegedeeld moeten echt en waarachtig zijn. 

Inbreuken op dit reglement, het meedelen van incorrecte informatie en het gebruik van frauduleuze of 

deloyale middelen bij de deelname aan de Derm Impact Award (met inbegrip van plagiaat), zullen 

automatisch leiden tot diskwalificatie van de betrokken kandidaat of groep van kandidaten. 
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ART. 7. De jury zal bestaan uit de leden van het bestuur van de Koninklijke Belgische Vereniging voor 

Dermatologie en Venerologie (KBVDV). De jury  zal de ontvankelijkheid van de ingediende 

kandidaturendossiers vaststellen op basis van dit reglement en de vooraf bepaalde 

ontvankelijkheidscriteria en vervolgens de voorgelegde projecten beoordelen. De jury zal drie (3) 

projecten uitkiezen die tijdens de Belgian Dermatology Days 2022 aan het publiek moeten worden 

voorgesteld. De uiteindelijke winnaar zal tijdens de Belgian Dermatology Days 2022 worden verkozen 

door de jury en het aanwezige publiek. De beoordeling door de jury en de stemming door het publiek 

zullen respectievelijk voor 70% en 30% doorwegen bij de verkiezing van het winnende project.  

ART. 8. De jury zal elk van de projecten beoordelen aan de hand van de volgende criteria: 

− aantoonbaar/kwantificeerbaar voordeel voor de patiënt; 

− biedt geen voordeel aan patiënten op grond van een medische behandeling (geen R&D 

project); 

− relevantie van het project; 

− haalbaarheid rekening houdend met de voorziene middelen; 

− originaliteit en innoverend karakter van het project; 

− uitstraling en impact van het project. 

ART. 9. Er kan slechts één winnaar worden verkozen en de prijs kan slechts éénmaal worden overhandigd. 

Indien een groep van deelnemers als winnaar wordt verkozen, wordt de prijs toegekend aan de groep in 

zijn geheel. Indien volgens de jury geen enkel project aan de beoordelingscriteria voldoet, zal de prijs niet 

worden toegekend. 

ART. 10. De winnaar mag de prijs uitsluitend gebruiken in het kader van het project waarvoor hij de prijs 

heeft ontvangen. De winnaar dient Janssen en de Koninklijke Belgische Vereniging voor Dermatologie en 

Venerologie (KBVDV) tijdens de duur van het project na één (1) jaar te informeren over de evolutie van 

het project en over de manier waarop het bedrag werd besteed. 

ART. 11. Janssen heeft het recht om het winnende project te vermelden in haar interne en externe 

communicatie. Elke communicatie zal voorafgaandelijk aan de winnaar ter goedkeuring worden 

voorgelegd. Behoudens andersluidende afspraak, blijft het project zelf eigendom van de winnaar. De 

winnaar zal in zijn eigen communicatie duidelijk aangeven dat het project is tot stand gekomen met de 

steun en samenwerking van Janssen en de Koninklijke Belgische Vereniging voor Dermatologie en 

Venerologie (KBVDV). 

ART. 12. Noch Janssen, noch de Koninklijke Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venerologie 

(KBVDV) zullen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de concrete implementatie van het project. De 

winnaar zal Janssen en de Koninklijke Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (KBVDV) 

vrijwaren voor claims van derde partijen die voortvloeien uit de uitvoering van het project, met inbegrip 

van inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten.  

 

 


