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Stichting Oogheelkundig
Wetenschappelijk Onderzoek
‘Dr P.G. Binkhorst’
Algemeen
Als in 1964 Nederlands sanatorium voor lijders aan oogtuberculose en andere chronische
oogaandoeningen “Beerschoten” bij Zeist sluit, wordt daarmee een belangrijk hoofdstuk in
de landelijke gezondheidszorg met succes afgesloten.
Nederland is vrij van tuberculose! Het sanatorium gaat dicht en het bestuur besluit de
resterende gelden onder te brengen in de ‘Stichting Oogheelkundig Wetenschappelijk
Onderzoek dr. P.G. Binkhorst’, genoemd naar de oogarts die zich als directeur zeer heeft
ingespannen voor de chronische uveïtis patiënten
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit drs. M.N. Copper, voorzitter, mr. H. Woolthuis,
secretaris, G.V. van den Berk, penningmeester, Prof. dr. W.F. Treffers, lid en Prof. dr. A. Rothova,
lid.
Doel
Het doel van de stichting is wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek in de ruimste zin
des woords, aan te moedigen en te bevorderen. Tevens komt in aanmerking research op
het terrein van neurologie, fysiologie, fysica en/of ander werk dat invloed kan hebben op de
voorkoming, genezing of stabilisering van oogaandoeningen.
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Daartoe stelt zij jaarlijks een prijs van € 10.000,- ter beschikking voor het beste proefschrift op
het gebied van wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek. Een deskundige jury beoordeelt
de binnengekomen proefschriften. De commissie van beoordeling bestaat uit een aantal
deskundigen op het gebied van oogheelkunde, neurologie, fysiologie en fysica.
Ook stelt de stichting jaarlijks een reisbeurs ter beschikking. Deze reisbeurs bedraagt
maximaal € 5000 en dient aangewend te worden voor directe kennisoverdracht op het
gebied van oogheelkundig onderzoek en is niet bedoeld voor congresbezoek.
Voorwaarden
Inzendingen dienen bij voorkeur voor 1 juli van elk jaar ingestuurd te worden.
Deelname staat open voor personen of researchgroepen.
• Het in te zenden proefschrift heeft betrekking op oogheelkundig onderzoek.
• Het is verricht op Nederlands grondgebied en zal gedurende drie opeenvolgende jaren
meegewogen worden.
• Over de uitslag van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.
De prijs wordt jaarlijks toegekend en uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens het jaarcongres
van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.
Fiscaal vriendelijk geven
U kunt de onderzoeksactiviteiten steunen door de Stichting een bedrag te schenken. Iedere
bijdrage is welkom. Door uw steun aan de stichting kunnen wij meer geld besteden aan
wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek.
Giften zijn aftrekbaar, mits de som van alle donaties aan ANBI instellingen tussen de 1 en
10% van uw bruto inkomen ligt.
De PG Binkhorst stichting is erkend als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) en kent
volgens de successiewet een 0% belastingtarief.
Informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie dan kunt u
contact met ons opnemen.
Stichting oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek PG
Binkhorst
Van Trieststraat 1 e
6512 CW Nijmegen
nog@oogheelkunde.org
IBAN: NL07ABNA0552461024.
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