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1. Inleiding  

  

In dit document leest u hoe de aanvraagprocedure voor financiering van een 

wetenschappelijk onderzoeksvoorstel is ingericht voor de thematische call ‘Inzicht in 

oorzaken en werkingsmechanismen van zeldzame reumatische aandoeningen’’.  

 

In hoofdstuk 1 – 3 krijgt u informatie over de achtergrond van deze call in relatie tot de 

ambities van ReumaNederland en het doel van deze thematische call for proposal, de 

voorwaarden voor het indienen van een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel, en hoe uw 

aanvraag wordt beoordeeld. Deze informatie helpt u bij het schrijven en indienen van uw 

wetenschappelijk onderzoeksvoorstel. In hoofdstuk 4 vindt u de subsidieverplichtingen 

die van toepassing zijn indien uw aanvraag wordt toegewezen. En als laatste vindt u in 

de bijlage 3 documenten waarin aanwijzingen staan beschreven bij het Engelse, het 

Nederlandse aanvraagformulier en hoe u een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel 

digitaal kunt indienen. 

 

 

1.1. Achtergrond 

ReumaNederland zet zich al ruim 90 jaar in voor de bestrijding van reumatische 

aandoeningen. In deze periode is er veel wetenschappelijke vooruitgang geboekt, maar 

ondanks deze vooruitgang heeft de diagnose reuma voor veel mensen nog steeds grote 

gevolgen. De impact van de reuma is nog steeds te groot. ReumaNederland heeft 

daarom in samenwerking met diverse stakeholders twee ambities tot 2040 gesteld die 

centraal staan binnen haar samenwerkings- en financieringsbeleid, namelijk: 

 

1. Reuma  een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken. 

2. Het realiseren van precisie (persoonsgerichte) geneeskunde voor mensen met reuma.  

 

Deze twee ambities zijn uitgewerkt in thema’s die staan beschreven in het 

samenwerkings- en financieringsbeleid 2022-2026. Meer informatie over de ambities van 

ReumaNederland en het samenwerkings- en financieringsbeleid kunt u respectievelijk 

vinden op https://reumanederland.nl/nieuws/nieuws/speerpunten-reumanederland-

2040/ en https://reumanederland.nl/onderzoek/voor-onderzoekers/. 

 

ReumaNederland gebruikt een raamwerk om dit beleid in de praktijk vorm te geven. Dit 

raamwerk bestaat uit vier programma’s: namelijk: 

➢ Talent programma: Het Junior en Senior Talent programma 

➢ Explore programma: LangLopende Programmalijnen 

➢ Focus programma: Thema gedreven 

➢ Connect programma: Publiek Private Samenwerkingen/Partnerships en 

(inter)nationale samenwerkingen 

De calls liggen de aankomende jaren in het verlengde van het behalen van de twee 

hiervoor beschreven ambities van ReumaNederland. De call for proposal die in dit 

document centraal staat betreft een thematische call ‘Inzicht in oorzaken en 

werkingsmechanismen van zeldzame reumatische aandoeningen’’, die valt onder 

het FOCUS programma waarbinnen een specifiek thema of thema’s centraal staan om 

doelstellingen onderliggend aan de ReumaNederland ambities te kunnen behalen. 

 

  

https://reumanederland.nl/nieuws/nieuws/speerpunten-reumanederland-2040/
https://reumanederland.nl/nieuws/nieuws/speerpunten-reumanederland-2040/
https://reumanederland.nl/onderzoek/voor-onderzoekers/
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1.2. Thematische call for proposal  

15 maart 2022 heeft ReumaNederland de wetenschappelijke thematisch call geopend 

naar ‘Inzicht in oorzaken en werkingsmechanismen van zeldzame reumatische 

aandoeningen’.  

 

ReumaNederland doet een oproep voor wetenschappelijk onderzoeksvoorstellen om de 

volgende vraag te beantwoorden: Welke onderliggende oorzaken en 

werkingsmechanismen bieden aanknopingspunten om de chroniciteit van zeldzame 

reumatische aandoeningen te doorbreken? Dit is een brede oproep aan alle 

wetenschappelijke disciplines die kunnen bijdragen aan een antwoord. 

Wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen op het gebied van artrose zijn binnen 

deze call uitgesloten. 

 

In het kader van de één van de ambitie van ReumaNederland ‘Reuma een niet-

chronische, omkeerbare aandoening maken’ en het oplossen van één van de 

vraagstukken uit de onderliggende routekaart op het gebied van (zeldzame) 

ontstekingsreuma is deze wetenschappelijke thematische call geopend.  

Op het moment lopen er veelbelovende onderzoeken naar de oorzaken en 

werkingsmechanismen gericht op reumatoïde artritis en Sjögren. Vandaar dat 

ReumaNederland met deze thematische call een oproep doet voor onderzoeksvoorstellen 

gericht op de oorzaken en werkingsmechanismen van zeldzame reumatische 

aandoeningen met als doel het vinden van aanknopingspunten voor het ontwikkelen van 

genezende therapieën. Uiteindelijk zal de nieuwe kennis op termijn eraan bijdragen dat 

zorgprofessionals in staat zijn op het juiste moment met de juiste behandeling in te 

grijpen.  

Een reumatische aandoening is zeldzaam wanneer de ziekte niet vaker optreedt dan bij 1 

op de 2000 inwoners in de Europese Unie en 'levensbedreigend' of 'chronisch en 

lichamelijk beperkend' is (definitie Europese Commissie, 

https://ec.europa.eu/health/non-communicable-diseases/steering-group/rare-

diseases_nl). 

 

‘’De essentie van chronisch ziek zijn is dat je jezelf constant in de gaten moet houden en 

daarna kom je pas aan het gewone leven toe. Reuma als niet-chronische ziekte zou 

betekenen dat ik deze last van me af zou kunnen schudden.’’ 

 

Quote ervaringsdeskundige 

 

 

1.3. Beschikbaar budget 

ReumaNederland stelt voor deze thematische call in totaal € 1.500.000 beschikbaar voor 

4 jaar. Voor een onderzoeksvoorstel kan maximaal 4 jaar financiering worden 

aangevraagd met een totaal bedrag van €425.000. 

 

1.4. Online informatiebijeenkomst 

Op maandag 11 april van 16.00 tot 17.00 uur is een online bijeenkomst waarbij 

informatie wordt gegeven over de call en er de mogelijkheid is voor het stellen van 

vragen. 

https://ec.europa.eu/health/non-communicable-diseases/steering-group/rare-diseases_nl
https://ec.europa.eu/health/non-communicable-diseases/steering-group/rare-diseases_nl
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1.5. Indieningsdeadline 

De deadline voor het indienen van een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel is 15 juni 

2022 om 12:00:00 CEST. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden NIET 

in behandeling genomen. 

Indiening van een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel is digitaal vanaf 15 april 2022 

mogelijk.  

In december 2022 wordt bekend gemaakt welke aanvragen voor financiering in 

aanmerking komen. 

 

1.6. Contactgegevens 

Uw vragen kunt u stellen per email research@reumanederland.nl en tijdens de online 

informatiebijeenkomst. 

  

mailto:research@reumanederland.nl


O&I definitief maart 2022  6  

2. Aan welke voorwaarden moet een onderzoeksvoorstel voldoen?  

 

Ieder wetenschappelijk onderzoeksvoorstel dat wordt ingediend voldoet aan de  

algemene en financiële voorwaarden die in dit hoofdstuk worden beschreven. 

 

2.1. De algemene voorwaarden waaraan een onderzoeksvoorstel moet voldoen 

Hieronder worden de algemene voorwaarden beschreven waaraan een wetenschappelijk 

onderzoeksvoorstel moet voldoen. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de 

projectaanvrager, het onderzoeksvoorstel, en de indiening van het onderzoeksvoorstel. 

 

2.1.1. Met betrekking tot de projectaanvrager: 

• Een projectaanvrager is minimaal gepromoveerd en dient ruime ervaring te 

hebben in het onderzoek op het betreffende gebied van het onderzoeksvoorstel.   

• De projectaanvrager dient zich bezig te houden met onderzoek naar zeldzame 

reumatische aandoeningen.  

• Wetenschappelijk onderzoeksvoorstellen kunnen worden ingediend door een 

projectaanvrager die werkzaam is bij een Nederlandse onderzoeksinstelling.  

• Het is een pre als een projectaanvrager werkzaam is in een organisatie die lid is 

van een Europese ReferentieNetwerk passend bij de aandoening en/of een 

Nederlands expertisecentrum. Een expertisecentrum is een door het ministerie 

van VWS aangewezen Universitair medisch centrum of Topklinisch ziekenhuis met 

specifieke kennis en taken op het gebied van een zeldzame aandoening. 

• Het onderzoeksvoorstel dient ingebed te zijn binnen het beleid van de afdeling 

van de onderzoeksorganisatie waar de projectaanvrager werkzaam is en waar het 

onderzoek wordt uitgevoerd. Dit blijkt uit de samenstelling van de projectgroep 

die het onderzoek gaat uitvoeren.  

• Een projectaanvrager mag maximaal 1 projectvoorstel indienen. 

 

2.1.2. Met betrekking tot het onderzoeksvoorstel 

• De zeldzame reumatische aandoening die centraal staat in het onderzoeksvoorstel  

voldoet aan de volgende definitie: Een reumatische aandoening is zeldzaam 

wanneer de ziekte niet vaker optreedt dan bij 1 op de 2000 inwoners in de 

Europese Unie en 'levensbedreigend' of 'chronisch en lichamelijk beperkend' is 

(definitie Europese Commissie, https://ec.europa.eu/health/non-communicable-

diseases/steering-group/rare-diseases_nl). 

Wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen op het gebied van artrose zijn 

binnen deze call uitgesloten. 

• In het onderzoeksvoorstel wordt zo concreet en gekwantificeerd mogelijk het 

maatschappelijk probleem beschreven dat het onderzoek probeert op te lossen, 

en zo concreet en gekwantificeerd wat het effect is van dit onderzoek op het 

verlichten van de bestaande ziektelast (bijvoorbeeld in DALY’s, en/of additionele 

bronnen bij het ontbreken van deze gegevens). 

• In het onderzoeksvoorstel wordt beschreven op welke manier nieuwe verworven 

inzichten voorkomend uit het onderzoeksvoorstel aansluiten bij de ambitie ‘Reuma 

is een niet-chronische, omkeerbare aandoening in 2040’ van ReumaNederland 

(https://reumanederland.nl/nieuws/nieuws/speerpunten-reumanederland-2040/) 

en welke impact daarmee gemaakt kan worden met betrekking tot de sociale, 

economische en/of wetenschappelijke impact.  

https://ec.europa.eu/health/non-communicable-diseases/steering-group/rare-diseases_nl
https://ec.europa.eu/health/non-communicable-diseases/steering-group/rare-diseases_nl
https://reumanederland.nl/nieuws/nieuws/speerpunten-reumanederland-2040/
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• Binnen het wetenschappelijk onderzoeksvoorstel wordt er met minimaal 1 

(inter) nationale onderzoeksgroep samengewerkt. Zij zijn onderdeel van 

het onderzoek en de begroting. Onderdeel van het onderzoek houdt in dat op 

basis van een taakverdeling samengewerkt wordt aan het gemeenschappelijk doel 

dat binnen het onderzoekvoorstel centraal staat. Daarbij bepalen partijen samen 

de omvang en inhoud van het project en dragen bij aan de ten uitvoerlegging 

ervan. 

• Patiëntenparticipatie wordt meegenomen in meerdere fases van het onderzoek. 

Bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk fase. Daarnaast is het van belang om aan te 

geven op welk niveau er patiëntenparticipatie heeft plaatsgevonden. Bij voorkeur 

vanaf niveau 2. Voor toelichting zie pagina 30 punt 7 van dit document. 

 

2.1.3. Met betrekking tot de indiening van het onderzoeksvoorstel 

• De template formulieren van ReumaNederland specifiek voor deze call dienen 

gebruikt te zijn. De formulieren zijn beschikbaar op www.reumanederland.nl 

onder het kopje ‘Onderzoek’ en vervolgens ‘Voor onderzoekers’; Engelstalig 

formulier (PDF, max. lengte 25 pagina’s en maximale bestandsgrootte 9 MB), 

een Nederlandstalig formulier (PDF), het curriculum vitae van de 

projectaanvrager (PDF) en een online begroting. Extra bijlagen worden niet 

meegenomen in de beoordelingsprocedure. Een toelichting voor het invullen van 

het Engelstalig en Nederlandstalig formulier vindt u in bijlage 1 en 2. 

• De aanvraag is via reumaresearch.nl. ingediend. Aanwijzingen voor het digitaal 

indienen van de aanvraag vindt u in bijlage 3. 

• Een onderzoeksvoorstel dat eerder is ingediend en één keer is afgewezen mag 

opnieuw worden ingediend. Er zal wel voldaan moeten worden aan de 

indieningsvoorwaarden van deze call en de opmerkingen die referenten, 

wetenschappelijke en ervaringsdeskundigencommissie indertijd hadden zijn 

meegenomen. 

   

2.2.  De financiële voorwaarden waaraan een onderzoeksvoorstel voldoet 

Hieronder wordt een toelichting gegeven over de algemene en specifieke 

budgetgegevens waarmee u rekening houdt bij het opstellen van de begroting voor uw 

onderzoeksvoorstel. 

 

2.2.1. Algemene budgetgegevens 

• Het maximale budget is €106.250 per jaar. Er kan voor maximaal 4 jaar 

financiering worden aangevraagd met een totaal bedrag van €425.000.  Deze 

bedragen zijn inclusief toeslagen en BTW. Er is bij projectfinanciering door 

ReumaNederland altijd sprake van een bijdrage in de kosten, nooit van een 

integrale financiering.   

• De financiële bijdrage moet in aard en omvang specifiek zijn voor het betreffende 

wetenschappelijke onderzoeksvoorstel.  

• Bij een onderzoeksvoorstel moet worden aangegeven uit welke bron de overige 

financiering voor een project afkomstig is (indien van toepassing).  

• Een projectaanvrager mag onderzoeksfinanciering voor zichzelf aanvragen.   

• Een specificatie van de maximale vergoedingen van ReumaNederland per 

kostenpost is hieronder in paragraaf 2.2.2 Specifieke budgetgegevens 

weergegeven.  

 



O&I definitief maart 2022  8  

 

2.2.2. Specifieke budgetgegevens  

Salarissen (A)  

In het geval van salarissen wordt uitgegaan van een brutosalaris en de kosten voor 

sociale lasten. Er kan maximaal 1 FTE salaris worden aangevraagd. Verder wordt 

uitgegaan van schaal 10-4 voor junior-WP en van schaal 11-4 voor senior-WP. Niet-WP 

wordt ingeschaald in schaal 7-4. Een PhD-student, arts-onderzoeker en post-doc worden 

ingeschaald in de daarvoor gebruikelijke schaal. ReumaNederland acht zich bij 

financiering niet gebonden aan arbeidsovereenkomsten, CAO’s en dergelijke.  

 

Voor personeel dat in vaste dienst is kunnen geen salariskosten worden opgevoerd.   

  

Direct toerekenbare meerkosten (‘accountable extras’)  

Voor personeel dat op het project wordt aangesteld, kan voor toerekenbare meerkosten 

een opslagpercentage worden opgevoerd tot een maximum van 16% van het salaris 

(incl. sociale lasten). Dit percentage wordt door ReumaNederland zelf vastgesteld en is 

niet gebonden aan de zgn. VSNU-overeenkomst.   

  

Onder direct toerekenbare meerkosten wordt verstaan:   

• Opleidingskosten en andere toelageregelingen  

• Vergoedingen voor woon-werkverkeer  

• Kopieer-, presentatie- en publicatiekosten  

• Wervingskosten  

• Verhuiskosten  

• Bijdrage aan de indirecte personeelskosten, zoals kosten ziekterisico  

• Kantoorinventarissen  

• Secretariële ondersteuning  

• Kosten voor congresbezoek  

• Kosten voor open access-publicaties, data-management of open data-repositories  

Onderzoeksinstellingen kunnen deze 16% ongespecificeerd in de begroting van de 

projectaanvraag opnemen.   

  

De bovengenoemde posten kunnen niet elders in de begroting worden opgenomen. 

Alleen wanneer bepaalde kosten zoals telefoon-, porti-, kopieer- of drukkosten een 

belangrijk deel uitmaken van de onderzoekskosten, kunnen ze gemotiveerd en apart 

begroot worden onder “overige kosten”.  

  

Materiaalkosten (B)  

Voor materiaalkosten (‘benchfee’) mag per jaar maximaal €15.000 worden opgevoerd in 

de begroting. Er kunnen, mits gemotiveerd, hogere kosten worden opgevoerd, zolang het 

maximum toegestane budget per onderzoeksjaar en voor de totale begroting niet wordt 

overschreden.   

 

Specificatie proefdieren (C)  

Voor het gebruik van proefdieren worden door ReumaNederland geen kosten vergoed.   
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Apparatuur (max. 50% vergoeding) (D)  

Wetenschappelijke apparatuur kan alleen in het eerste onderzoeksjaar worden opgevoerd 

op de begroting. Men dient rekening te houden met een afschrijvingspercentage en 

maximaal 50% van de aanschafkosten wordt vergoed. Vergoeding gebeurt na overleggen 

van de factuur na verrekening van de afschrijving.   

  

Investeringen die voor het aanvragend instituut standaard geacht worden, komen niet in 

aanmerking voor financiering door ReumaNederland (bijvoorbeeld: computers, laptops, 

koelkasten, centrifuges).  

  

Overige kosten en investeringen (E)  

Onder overige kosten kunnen kosten worden opgevoerd die buiten (A) salarissen, (B) 

materiaalkosten, (C) proefdieren en (D) apparatuur vallen. Te denken valt aan kosten 

voor beeldvorming, patiëntenparticipatie, een proefschrift of andere specifiek voor het 

project te maken kosten.   

  

Algemene kosten zoals secretariële ondersteuning kunnen niet worden opgevoerd, deze 

vallen onder de direct toerekenbare meerkosten (16%) die zijn opgevoerd onder (A) 

salarissen.  

  

Kosten voor proefschriften moeten op het onderzoeksbudget worden opgevoerd en 

kunnen niet separaat bij ReumaNederland worden aangevraagd. Voor de kosten voor 

proefschriften geldt dat er maximaal €750 wordt vergoed in het laatste onderzoeksjaar. 

Minimaal 3 maanden voorafgaand aan de promotie moeten de promotiedatum, titel en 

samenvatting van het proefschrift aan ReumaNederland doorgegeven zijn. In het 

proefschrift dient ReumaNederland als sponsor vermeld te worden en daarnaast ontvangt 

ReumaNederland zowel een digitale als fysieke kopie van het proefschrift.  

  

Voor patiëntenparticipatie wordt minimaal €2.500 opgenomen in de begroting. Dit 

bedrag dient gebruikt te worden voor de onkosten die gemaakt worden door de inzet van 

ervaringsdeskundigen en kan gebruikt worden voor de verschillende methodes van 

patientenparticipatie zoals patiëntenpanels, klankbordgroepen, ‘patient research 

partners’, (informele) bijeenkomsten, et cetera.   
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3. Beoordeling van wetenschappelijk onderzoeksvoorstellen 

  

Bij de beoordeling van wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen wordt de directie van 

ReumaNederland geadviseerd door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en een 

ervaringsdeskundigencommissie (EDC). De onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld op 

wetenschappelijke kwaliteit, impact, haalbaarheid én op maatschappelijke 

relevantie/relevantie voor de patiënt, implementatiemogelijkheden en op het passen van 

de onderzoeksvoorstellen binnen het beleid van ReumaNederland.   

   

 

3.1. Fase 1: Beoordeling door ReumaNederland op naleving indieningsvoorwaarden 

Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen in het geval dat:  

• De aanvraag na 15 juni 2022 12:00:00 CEST wordt ingediend; 

• De aanvraag niet past bij het thema en dus niet bij het beleid van  

ReumaNederland; 

• De aanvraag niet voldoet aan alle algemene en financiële voorwaarden  

beschreven in hoofdstuk 2 van dit document; 

• De aanvraag elders ook is aangeboden met verzoek voor projectfinanciering;  

• Er meer dan één projectaanvrager is vermeld op de aanvraag, de  

projectaanvrager op de PDF van de aanvraag niet overeenkomt met de 

projectaanvrager in reumaresearch.nl of wanneer men financiering aanvraagt voor 

personeel in vaste dienst;  

• Er een onjuiste begroting is opgesteld; 

• Er niet minimaal 5 referenten inclusief emailadressen zijn opgegeven die geen  

conflict of interest hebben.  

Indien aan de indieningsvoorwaarden wordt voldaan gaat het onderzoeksvoorstel het 

beoordelingsproces in. 

 

 

3.2.  Fase 2. Beoordeling door wetenschappelijke referenten 

Indien een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel voldoet aan de indieningsvoorwaarden 

voor de betreffende call wordt het voorstel daarna door referenten op wetenschappelijke 

kwaliteit beoordeeld. Tevens geeft de referent een overall score aan het voorstel; 1 

(Excellent), 2 (Erg goed), 3 (Goed), 4 (Gemiddeld) of 5 (Onvoldoende). Een referent 

gebruikt voor de beoordeling een door ReumaNederland vastgesteld format waarin 

tevens de scores zijn gedefinieerd.  

Het streven is dat iedere voorstel wordt voorzien van minimaal drie referentenrapporten. 

Het kan echter voorkomen dat er te weinig referenten worden gevonden die bereid zijn 

om een onderzoeksvoorstel te beoordelen. In dat geval zorgen leden van de 

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) in overleg met ReumaNederland voor 

referentenrapporten. Referenten zijn deskundig op het thema en mogen geen conflict of 

interesta hebben.  

 

Wederhoor 

De referentenrapporten worden anoniem doorgezet aan de projectaanvrager en die mag 

reageren op de vragen en/of opmerkingen die op het onderzoeks- of projectvoorstel zijn. 

Het wederhoor gebeurt in een vastgesteld format dat per e-mail aan elke indiener wordt 

verzonden.  
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3.3. Fase 3. Beoordeling door de Ervaringsdeskundigencommissie  

3a. Beoordeling wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen voor EDC-vergadering 

De EDC leden beoordelen de wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen op de volgende 

thema’s: relevantie voor de doelgroep en maatschappij, risico en belasting voor 

deelnemers aan het onderzoek en mate van patiëntenparticipatie. Zij ontvangen de 

Nederlandse en Engelse versie van het wetenschappelijke onderzoeksvoorstel en een 

vastgesteld ReumaNederland beoordelingsformat inclusief een toelichting van de scores. 

Minimaal 3 ervaringsdeskundigen beoordelen een onderzoeksvoorstel en geven een 

overall score; 1 (Zeer relevant), 2 (Zeer relevant onder voorwaarden), 3 (Relevant), 4 

(Relevant onder voorwaarden) of 5 (Minder/niet relevant).  

 

3b. EDC-vergadering 

Nadat de minimaal 3 ervaringsdeskundigen een voorstel hebben beoordeeld worden de 

alle voorstellen in een EDC-vergadering besproken met betrekking tot de onder 3a 

beschreven thema’s. Daarna kent ieder EDC lid, die aanwezig op de vergadering is, 

anoniem een overall score aan het voorstel toe. De secretaris van de EDC bepaalt de 

gemiddelde score voor ieder onderzoeks- of projectvoorstel. EDC leden met een conflict 

of interesta mogen een voorstel niet beoordelen en een overall score toekennen, en zijn 

niet bij de bespreking van het voorstel aanwezig. De EDC vergadert enkele weken 

voordat de WAR vergadert en zij stuurt 2 à 3 afgevaardigden van de commissie naar de 

WAR-vergadering. Daar geven zij informatie over de EDC beoordeling van een voorstel. 

Dit wordt ingebracht nadat de WAR een oordeel heeft gevormd over het 

onderzoeksvoorstel en heeft voorzien van een gemiddelde overall score. 

 

 

3.4. Fase 4. Beoordeling door de Wetenschappelijke Adviesraad 

4a. Beoordeling van wetenschappelijk onderzoeksvoorstellen voor WAR-vergadering 

De wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen worden na beoordeling van de referenten en 

het wederhoor daarop van de projectaanvrager voorgelegd aan de WAR leden. Ieder 

onderzoeksvoorstel is toegewezen aan minimaal twee WAR leden met expertise op het 

onderwerp dat in het voorstel centraal staat. Deze toewijzing doet ReumaNederland in 

overleg met de WAR. WAR leden ontvangen per ingediend voorstel de Engelse aanvraag 

inclusief de begroting, de referentenrapporten en het wederhoor. Zij beoordelen de 

kwaliteit en consistentie van de referentenrapporten en het wederhoor van de 

projectaanvrager en geven een overall score aan het voorstel; 1 (Excellent), 2 (Erg 

goed), 3 (Goed), 4 (Gemiddeld) of 5 (Onvoldoende). Voor de beoordeling is een door 

ReumaNederland vastgesteld format beschikbaar inclusief de definiëring van de scores. 

Indien een referentenrapport akkoord wordt bevonden, is deze inhoudelijke beoordeling 

van het voorstel maatgevend. Een WAR mag referentenrapporten of aspecten van een 

referentenrapport uitsluiten, indien zij vindt dat een oordeel onvoldoende is gemotiveerd. 

Echter moet minimaal twee voldoende gemotiveerde referentenrapporten per 

onderzoeksvoorstel overblijven om dat voorstel adequaat te kunnen beoordelen.  

 

 

4b. De WAR-vergadering 

Tijdens de WAR-vergadering worden de onderzoeksvoorstellen besproken met betrekking 

tot de wetenschappelijk kwaliteit, wetenschappelijke relevantie, de haalbaarheid en het 

aangevraagde budget. Vervolgens geeft ieder WAR lid, zonder conflict of interesta, het 

voorstel anoniem een overall score; 1 (Excellent), 2 (Erg goed), 3 (Goed), 4 (Gemiddeld) 
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of 5 (Onvoldoende). Indien een WAR lid een conflict of interest heeft, is die niet aanwezig 

bij de bespreking en het scoren van het onderzoeksvoorstel. De secretaris van de WAR 

maakt de gemiddelde score voor ieder onderzoeksvoorstel op.  

 

 

Visualisatie beoordelingsfases wetenschappelijke onderzoeks- en projectvoorstellen 

 

Totale duur 6 maanden 

Maand 1 Maand 2 Maand 3 Maand 4 Maand 5 Maand 6 

Fase 1; 

Beoordeling 

door 

ReumaNeder

-land op 

indienings-

voorwaarden 

Fase 2; Beoordeling door 

referenten  

 Fase 4a; 

Beoordeling 

door WAR 

leden 

Fase 4b 

WAR-

vergadering 

 Fase 3a; Beoordeling door EDC leden  Fase 3b; 

EDC-

vergadering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Met conflict of interest wordt hier bedoeld dat betrokkene bijvoorbeeld medeaanvrager is op het 

onderzoeks- of projectvoorstel, (deel) projectleider is/wordt van het project, betrokken is geweest bij het 

schrijven van de aanvraag, financieel belang heeft, andere persoonlijk dan wel zakelijk relatie dat van 

enige invloed is op de beoordeling van het ingediende voorstel. 
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4. Honorering van wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen 

 

Nadat de WAR en de EDC hebben vergaderd en de wetenschappelijk 

onderzoeksvoorstellen voorzien zijn van een gemiddelde score door zowel de WAR als de 

EDC gaat ReumaNederland over tot het honoreren dan wel afwijzen van 

wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen die zijn ingediend in een call. Dit doet zij aan 

de hand van een prioriteitsmatrix, waarin de gemiddelde WAR en EDC score tegen elkaar 

zijn uitgezet (zie Figuur Prioriteitsmatrix).  

Figuur. Prioriteitsmatrix 

 

Voorstellen die voor honorering in aanmerking kunnen komen vallen in het groene kader; 

de 9 vakken met cijfer 1 tot en met 6. Deze cijfers geven de prioritering voor honorering 

weer. Hiermee wordt bedoeld dat voorstellen die in het vak met cijfer 1 vallen hebben de 

hoogste prioriteit en voorstellen die in vak met cijfer 6 vallen de laagste prioriteit om te 

honoreren. Of een project uiteindelijk wordt gehonoreerd is niet alleen afhankelijk van de 

uitkomst van de positie in de matrix, maar ook van het beschikbare budget voor de 

betreffende subsidieronde.  

Projecten die buiten het beschreven groene kader vallen komen niet voor honorering in 

aanmerking.  

 

Wat is de betekenis van een vak bijvoorbeeld het vak met cijfer 1? Het vak met cijfer 1 

betekent dat het voorstel een gemiddelde WAR en een gemiddelde EDC-score heeft in de 

range van 1.0 tot en met 1.4.  

 

Hoe wordt binnen een vak of vakken met hetzelfde cijfer de prioritering van 

onderzoeksvoorstellen gedaan? Daarbinnen, bijvoorbeeld het vak met cijfer 1, wordt het 

onderzoeksvoorstel met de laagste gemiddelde WAR-EDC score als eerste gehonoreerd, 

daarna het project met de 1 na laagste gemiddelde WAR-EDC score, enz. Met gemiddelde 

WAR-EDC score wordt bedoeld de uitkomst van de gemiddelde WAR score en de 

gemiddelde EDC score opgeteld en daarna delen door twee.  
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Indien er nog budget is voor het honoreren van 1 onderzoeksvoorstel terwijl er twee zijn 

met dezelfde gemiddelde WAR-EDC score, dan wordt het voorstel met de laagste 

gemiddelde EDC score gehonoreerd.  

 

Wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen die in het groene honoreringsgebied vallen en 

niet zijn gehonoreerd mogen het voorstel in een passende subsidieronde opnieuw 

indienen met de verwerking van het commentaar van de referenten, WAR en EDC. Het 

herindienen van een projectaanvraag is één keer mogelijk. 

 

Eindoordeel  

De directie van ReumaNederland besluit uiteindelijk over de honorering van 

projectvoorstellen.  

  

Toekenning/afwijzing  

Uiterlijk 6 maanden na de deadline ontvangt u definitief bericht van ReumaNederland 

betreffende toekenning dan wel afwijzing van uw onderzoeksvoorstel.  

    

In het geval van toekenning  

In het geval van toekenning ontvangt u van de directie van ReumaNederland een 

bevestigingsbrief waarin specifiek voor uw onderzoek geldende voorwaarden zijn 

verwoord. Daarbij ontvangt u ook het contract onderzoeksfinanciering en een exemplaar 

van het toe te kennen budget ter ondertekening, waarna kan worden overgegaan tot 

financiering van het onderzoek.  

ReumaNederland staat uitsluitend garant voor het u toegezegde bedrag. Meerkosten of 

kostenstijgingen, ook die als gevolg van vertragingen in de start door bijvoorbeeld het 

niet op tijd kunnen invullen van vacatures, kunnen niet bij ReumaNederland gedeclareerd 

worden. Financiering wordt telkens toegezegd voor de periode van één jaar.  

ReumaNederland heeft de intentie om specifiek gelden beschikbaar blijven stellen voor 

de vergoeding van toegezegde subsidies. De formele toekenning is echter afhankelijk van 

de beschikbare middelen en de getoetste voortgang van het project.  

 

Uw onderzoek krijgt bij toekenning een projectnummer toegekend. U wordt verzocht 

dit nummer bij al uw correspondentie te vermelden. Correspondentie en declaraties 

zonder dit projectnummer worden niet in behandeling genomen.  

 

Bezwaarprocedure  

Tegen het besluit van de directie, gebaseerd op het advies van de WAR en de EDC, kan 

geen bezwaar worden ingediend.  
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5. Subsidieverplichtingen  

 

In dit hoofdstuk worden verschillende subsidieverplichtingen toegelicht die van 

toepassing zijn na honorering van een onderzoeksvoorstel. Verplichtingen met betrekking 

tot het indienen van declaraties, correspondentie, tussen- & eindrapportage, publiciteit, 

intellectueel eigendom en open access. De projectleider van het project wordt na 

toekenning van een onderzoeksvoorstel hierover geïnformeerd. 

 

 

5.1. Declaraties  

Bij de indiening van een aanvraag voor onderzoeksfinanciering dient een contactpersoon 

van de financiële administratie van de onderzoeksinstelling te worden doorgegeven aan 

ReumaNederland.   

  

Bij toekenning van onderzoeksfinanciering dienen declaraties binnen 3 maanden achteraf 

te worden ingediend, waarbij altijd het projectnummer op de factuur dient te worden 

vermeld.  

  

Bij declaratie van kosten worden alleen de kosten vergoed die opgenomen zijn in de bij 

toekenning van het project overeengekomen begroting. Bij de declaraties van de 

personele kosten dienen kopieën van salarisspecificaties te worden bijgevoegd. In geval 

van aanschaf van apparatuur of verbruiksgoederen moeten kopieën van de facturen 

worden opgestuurd.  

 

Vergoedingen aan de betrokken internationale onderzoeksgroep loopt via de 

onderzoeksorganisatie waar de projectleider werkzaam is. 

 

Overboeking van niet gebruikte financiering naar de volgende financieringsperiode, of 

van het ene deelbudget naar het andere, is alleen toegestaan na toestemming door 

ReumaNederland. Een gemotiveerd verzoek hiertoe dient tijdig én schriftelijk te 

worden ingediend.  

 

De laatste 10% van het budget (met een minimum van €5.000) kan pas worden 

gedeclareerd nadat het eindrapport is ingeleverd. De declaraties van het laatste kwartaal 

worden pas betaald, nadat het eindverslag is ingeleverd.   

  

Declaraties kunnen tot uiterlijk 6 weken na ontvangst van het eindverslag worden 

ingediend. Hierna kan geen aanspraak meer worden gemaakt op vergoedingen.  

 

5.2.  Correspondentie  

In alle correspondentie dient u steeds het betreffende projectnummer te vermelden. 

Correspondentie zonder dit nummer wordt niet in behandeling genomen.  

 

Voor wijzigingen van welke aard dan ook dient altijd schriftelijk contact 

opgenomen te worden met de Afdeling Onderzoek en Impact van 

ReumaNederland: research@reumanederland.nl onder vermelding van het 

projectnummer. 
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In geval van publicatie en andere vormen van presentatie van onderzoeksgegevens wil 

ReumaNederland graag als financier vermeld worden onder de naam: “ReumaNederland” 

of “Dutch Arthritis Society”. U kunt het logo downloaden op reumanederland.nl, onder 

het kopje ‘onderzoek’ en vervolgens ‘voor onderzoekers’. 

 

 

5.3. Tussen- en eindrapportage  

Tussenrapportage  

Bij een duur van het onderzoek van meer dan één jaar wordt per (deel van het) 

kalenderjaar financiering toegezegd. Voor het verkrijgen van financiering voor het 

volgende kalenderjaar van de onderzoeksperiode dient een tussenrapportage te worden 

ingediend. Er dient te worden aangegeven wat de stand van zaken is van het onderzoek, 

welke resultaten reeds geboekt zijn en welke publicaties in voorbereiding dan wel 

verschenen zijn (zowel in wetenschappelijke/vak tijdschriften, als in ‘gewone media’). 

Ook afwijkingen van het initiële onderzoeksplan in tijd, opzet of inclusie van 

proefdieren/-personen moeten worden aangegeven. De onderzoeker dient in de 

rapportage ook in te gaan op de mogelijkheden van implementatie van 

onderzoeksresultaten en/of mogelijke commerciële benutting (‘technology transfer’) in 

samenwerking met het bedrijfsleven alsmede de stand van zaken onder de daartoe 

opgestelde vragen in het formulier. Alle tot dan toe uit het onderzoek voortgekomen 

publicaties dienen bij deze rapportage te worden meegestuurd. De projectaanvrager 

schrijft deze evaluatie op uitnodiging van ReumaNederland.  

 

Beoordeling van de voortgangsrapportages ligt bij ReumaNederland. Bij onvoldoende 

voortgang wordt de financiering niet gecontinueerd. Onvoldoende voortgang betekent dat 

de tussentijdse doelstellingen beschrijven in de projectaanvraag in relatie tot het termijn 

van de looptijd van het onderzoek niet zijn behaald. De beslissing over continuering van 

de financiering wordt genomen door de directie van ReumaNederland vóór ingang van 

het volgende kalenderjaar. 

 

Eindrapportage  

Binnen drie maanden na afloop van het onderzoek dient een verslag van de 

onderzoeksresultaten te worden ingediend bij ReumaNederland. Bij de eindrapportage 

dient men (digitale) kopieën in te leveren van alle publicaties, en een lijst van nog te 

verwachten publicaties. De projectaanvrager schrijft deze evaluatie op uitnodiging van 

ReumaNederland.  

  

In dit eindverslag dient men melding te maken van de verschenen publicaties, maar de 

onderzoeker dient ook in te gaan op de mogelijkheden van implementatie van 

onderzoeksresultaten en/of commerciële benutting (“technology transfer”) in 

samenwerking met het bedrijfsleven.  

 

De eindbeoordeling van het eindverslag is met name gericht op beoordeling van het 

behalen van de gestelde doelen beschreven in de projectaanvraag en eventuele 

toekomstmogelijkheden en implementatie van de resultaten in de brede zin van het 

woord. Indien dit relevant geacht wordt, kan de directie van ReumaNederland over het 

mogelijke gebruik van de resultaten en mogelijke implementatiestappen en/of 

(commerciële) benutting van de resultaten nader onderzoek laten doen.  
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5.4.   Publiciteit 

Niet-wetenschappelijke publiciteit 

De Projectleider is de vaste contactpersoon voor communicatie tussen de 

Onderzoeksinstelling en ReumaNederland en is tevens tezamen met de afdeling 

persvoorlichting van de Onderzoeksinstelling het aanspreekpunt voor ReumaNederland 

voor alle publicitaire zaken betreffende het onderzoek. 

 

ReumaNederland behoudt zich te allen tijde het recht voor om in overleg met de  

Onderzoeksinstelling publiciteit te zoeken in relatie tot de door haar gesubsidieerde 

onderzoeken. De Projectleider en de afdeling persvoorlichting van de 

Onderzoeksinstelling worden hiervan op de hoogte gebracht. 

 

Met het oog op fondsenwerving en de besteding en de al dan niet publieke 

verantwoording daarvoor, zal de Onderzoeksinstelling desgevraagd haar medewerking 

verlenen aan de op fondsenwerving, voorlichting en publiciteit gerichte activiteiten van 

ReumaNederland. Deze activiteiten zijn niet beperkt tot persconferenties en publicaties 

van ReumaNederland, maar ook activiteiten op de Onderzoeksinstelling zelf en aan 

andere door ReumaNederland daartoe aangewezen acties.  

 

Communicatie door de (afdeling persvoorlichting van de) Onderzoeksinstelling over de 

resultaten van het onderzoek in niet-wetenschappelijke media vindt plaats in overleg met 

ReumaNederland. Indien de onderzoeker(s) door geschreven pers, radio of tv worden 

benaderd voor interviews wordt ReumaNederland hiervan direct op de hoogte gesteld. 

Voor advies of begeleiding hierbij kan een beroep worden gedaan op ReumaNederland. 

De onderzoeker(s) (i) wordt verzocht aan de desbetreffende media te melden dat het 

onderzoek (mede) door ReumaNederland gefinancierd wordt.  

 

ReumaNederland zal door de afdeling persvoorlichting van de Onderzoeksinstelling 

uiterlijk 48 uur van tevoren in kennis worden gesteld van iedere vorm van publicatie 

gerelateerd aan het onderzoek in de niet-wetenschappelijke media. Bij voorkeur wordt 

het persbericht in concept voorgelegd aan ReumaNederland. 

 

Over de ontwikkeling en resultaten van door ReumaNederland gesubsidieerde 

onderzoeken mag door de Onderzoeksinstelling of door haar ingeschakelde derden 

worden gepubliceerd in nieuwsbrieven, brochures, en andere uitingen. Daarbij 

wordt/worden zij verzocht te vermelden dat het onderzoek mogelijk is gemaakt door 

‘ReumaNederland’ (in Engelstalige uitingen: ‘Dutch Arthritis Society’). ReumaNederland 

verzoekt de Onderzoeksinstelling deze nieuwsbrieven, brochures en andere uitingen te 

voorzien van logo en naam van ReumaNederland (en eventueel een toelichting). 

ReumaNederland vindt het wenselijk hiervan op de hoogte te worden gesteld. De te 

gebruiken logo’s worden door ReumaNederland voor dit doel ter beschikking gesteld.  

 

Indien voor een vacature met betrekking tot het onderzoek een personeelsadvertentie 

wordt geplaatst voor indiensttreding bij de Onderzoeksinstelling, kan daarin het logo van 

ReumaNederland worden opgenomen. Tevens kan in de vacature worden vermeld dat 

het een onderzoek betreft dat gesubsidieerd wordt door ReumaNederland. 
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Wetenschappelijke publiciteit 

Bij alle voordrachten die over het onderzoek worden gehouden, wordt de 

onderzoeksinstelling verzocht kenbaar te maken dat het onderzoek mede mogelijk is 

gemaakt door ReumaNederland, door bijvoorbeeld in de power-point presentatie een 

sheet op te nemen met het logo van ReumaNederland en de tekst “Dit onderzoek werd 

mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ReumaNederland” of “Supported by a 

grant from the Dutch Arthritis Society”.     

 

ReumaNederland is gerechtigd om gebruik te maken van teksten, fotomateriaal, 

illustraties en grafieken die geplaatst zijn in wetenschappelijke tijdschriften (met correcte 

copyrightnotice), proefschriften en overige publicaties over het door ReumaNederland 

gefinancierde onderzoek. 

 

ReumaNederland vindt het wenselijk om artikelen open access te publiceren, zodat 

uitkomsten voor een breed publiek toegankelijk zijn. Wanneer een artikel over het 

lopende onderzoek door een wetenschappelijk tijdschrift geaccepteerd is, wordt de 

Onderzoeksinstelling verzocht bij dit artikel te vermelden dat het onderzoek mogelijk 

gemaakt is door ‘ReumaNederland’ (in Engelstalige tijdschriften: ‘Dutch Arthritis 

Society’). De tekst van het artikel zal zo spoedig mogelijk door de Onderzoeksinstelling 

worden aangeboden aan ReumaNederland, met vermelding van projectnummer, titel 

tijdschrift en (vermoedelijke) datum van verschijnen.  

 

Indien bij een door ReumaNederland gesubsidieerd onderzoek sprake is van een 

proefschrift van een op het onderzoek aangestelde onderzoeker, zal ReumaNederland 

door de Onderzoeksinstelling op de hoogte worden gesteld van de promotiedatum en van 

de promovendus een kopie van het proefschrift ontvangen. Daarnaast dient ook een 

kopie digitaal te worden verstuurd. 

 

 

5.5.  Intellectueel eigendom 

Het intellectuele eigendom dat binnen het kader van het project ontstaat of wordt 

verkregen, blijft in handen van de Nederlandse onderzoekers en/of de Nederlandse 

Onderzoeksinstelling. Tenzij in overleg met de projectleider en ReumaNederland anders 

bepaald wordt in het kader van de internationale samenwerking. 

 

a. De projectleider en de betrokken onderzoekers zijn te allen tijde verantwoordelijk om 

te onderzoeken of de resultaten van het onderzoek aanleiding geven tot een 

concrete, voor octrooiering of andere beschermingsvorm vatbare, nieuwe vinding die 

voor de klinische praktijk en/of het bedrijfsleven van waarde zou kunnen zijn. Indien 

ReumaNederland een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat hiervan sprake is, zal de 

Projectleider en de betrokken onderzoekers op eerste verzoek van ReumaNederland 

hiertoe de nodige inspanningen leveren en ReumaNederland alle informatie hierover 

verstrekken. Indien binnen een periode van drie maanden na een eerste verzoek van 

ReumaNederland de Projectleider en de betrokken onderzoekers er niet in geslaagd 

zijn de resultaten om te zetten tot een concrete, voor octrooiering of andere 

beschermingsvorm vatbare vinding, zullen de resultaten aan ReumaNederland 

worden overgedragen, waarbij ReumaNederland deze resultaten slechts zal gebruiken 

voor niet-commercieel onderzoek, educatieve en in de aanvraag genoemde 

doeleinden. Bij de overdracht aan ReumaNederland dienen de rechten van eventuele 
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andere partijen met betrekking tot de resultaten door ReumaNederland te worden 

gerespecteerd. 

 

b. Indien het vermoeden bestaat bij de onderzoekers, de Projectleider of de 

Onderzoeksinstelling dat kennis, gegevens, resultaten en overige vormen van know-

how die binnen het kader van het onderzoek ontstaan of verkregen zijn voor 

octrooibescherming en/of bescherming door andere intellectuele eigendomsrechten 

(zoals onder andere auteursrechten en databankrechten) in aanmerking komen, dan 

zal de Onderzoeksinstelling ReumaNederland hiervan onverwijld schriftelijk in kennis 

stellen.  

In dat geval zullen de Onderzoeksinstelling en ReumaNederland redelijk overleg 

voeren over de wenselijkheid van het exploiteren van zodanige rechten en de 

verdeling van de daarmee te verwerven inkomsten. Indien dit overleg niet tot 

overeenstemming leidt, dan zal als uitgangspunt gelden dat de aldus te verwerven 

inkomsten in ieder geval zullen worden aangewend om de in het kader van het 

onderzoek uitgekeerde subsidie aan ReumaNederland terug te betalen. Voor het 

daadwerkelijke invoeren in de praktijk van een dergelijke vinding is het onder door 

ReumaNederland te stellen voorwaarden mogelijk van ReumaNederland actieve hulp 

en (co-)financiering voor (proef-)implementatie te krijgen. 

 

c. Indien de Onderzoeksinstelling niet voldoet aan de verplichting zoals in bovenstaande 

alinea b. staat vermeld, of tijdens of na de looptijd van het onderzoek blijkt dat de 

Onderzoeksinstelling inkomsten ontvangt door exploitatie van de know-how en/of 

intellectuele eigendomsrechten als bedoeld onder a en b, welke inkomsten naar het 

oordeel van ReumaNederland een substantieel onderdeel vormen van de kosten van 

het onderzoek, dan zal de Onderzoeksinstelling de door haar betaalde subsidie op 

eerste schriftelijk verzoek van ReumaNederland onverwijld terugbetalen aan 

ReumaNederland. 

 

  

5.6. Open Access 

Open Science heeft een grote wetenschappelijke en maatschappelijke impact. 

ReumaNederland moedigt daarom onderzoekers aan wetenschappelijke artikelen en 

verzamelde data open access aan te bieden.  

ReumaNederland vindt het belangrijk dat resultaten uit onderzoek (inter)nationaal 

toegankelijk zijn voor kennisdeling en kennisbenutting. Het zorgt ervoor dat resultaten 

beschikbaar zijn zodat daaraan een follow-up gegeven kan worden en dat daarmee een 

stap verder richting mensen met reuma gemaakt kan worden.  

De verzamelde data op een verantwoorde wijze voor anderen toegankelijk te maken. 

Andere onderzoekers kunnen de bestaande data gebruiken voor het oplossen van een 

probleem of het valideren van zijn/haar onderzoeksresultaten. Open data kan dus leiden 

tot efficiënter gebruik van onderzoeksgelden. Daarom onderschrijft ReumaNederland dat 

data FAIR behoord te zijn; Findable, Accessible, Interoperable and Reusable.   
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Bijlage 1. Aanwijzingen bij het Engelstalige aanvraagformulier  

  

Het gehele formulier dient in het Engels te worden ingevuld. Het lettertype dat gebruikt 

dient te worden is Verdana, 10 pts en regelafstand 1,0. Er wordt tevens een 

samenvatting voor ervaringsdeskundigen in het Nederlands gevraagd.  

  

De aangegeven kaders (en aantal woorden) per item dienen aangehouden te worden, 

waarbij ieder item dient te worden ingevuld. Indien bepaalde items niet van toepassing 

zijn dient dit expliciet vermeld te worden inclusief een argumentatie waarom dit niet van 

toepassing is.   

  

1a. General information  

Er kan slechts één hoofdaanvrager/projectaanvrager zijn. Elders in de online aanvraag 

moet het volledige projectteam opgegeven worden.  

  

De projectaanvrager is de persoon die de wetenschappelijke verantwoordelijkheid voor 

het project draagt. Een projectaanvrager kan financiering aanvragen voor een project dat 

door haar-/hemzelf wordt uitgevoerd, maar kosten voor personeel met een vaste 

aanstelling worden nooit vergoed binnen een project.  

  

1b. Study title  

De onderzoekstitel bestaat uit maximaal 25 woorden.  

  

1c. Project characteristics  

Is this application a resubmission: doorhalen wat niet van toepassing is. Indien een 

project eerder ingediend is geweest bij ReumaNederland graag aangeven in welk 

jaar/welke jaren het project eerder is ingediend.   

  

Als het project eerder ingediend is geweest bij ReumaNederland dient duidelijk te 

worden aangegeven/toegelicht waar verbetering heeft plaatsgevonden middels 

een korte toelichting in sectie 1c en door een andere letterkleur of arcering te gebruiken 

in die paragrafen die aangepast zijn.  

  

Aanvragen die na herhaalde afwijzing zonder toestemming worden heringediend, worden 

na indiening onmiddellijk afgewezen. Het wijzigen van (enkele woorden in) de titel of de 

projectaanvrager van de aanvraag, is geen excuus om onder de herindieningsvoorwaarde 

uit te komen.  

  

Type of researcher: doorhalen wat niet van toepassing is. Indien geen post-doc of AiO 

wordt aangesteld, geef dan aan welk type personeel er wel wordt aangesteld.  

  

Type of project: doorhalen wat niet van toepassing is. Er is slechts één projectcategorie 

mogelijk!  

 

Type of research: doorhalen wat niet van toepassing is. Er is slechts één antwoord 

mogelijk!  

 

Duration in years: de duur van een project kan maximaal vier jaar bedragen.  
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Expected starting date: doorhalen wat niet van toepassing is. Een project kan slechts op 

3 momenten per jaar starten:1 januari, 1 mei of 1 september. Daarnaast mag een 

project niet later dan 1 jaar na de deadline van de betreffende onderzoeksronde starten.   

  

 

1d. Research on humans and/or animals  

Research on animals: Alleen van toepassing bij fundamenteel en fundamenteel 

translationeel onderzoek. Doorhalen wat niet van toepassing is. Geef aan welke 

diersoort in welke aantallen gebruikt zal worden tijdens het onderzoek.   

  

Bij de onderbouwing van het project moet duidelijk beschreven zijn waarom proefdieren 

noodzakelijk zijn. Er dient tevens te worden aangegeven of het gebruik van alternatieven 

is onderzocht. Zo ja, dan dient te worden beschreven waarom alternatieven niet mogelijk 

zijn. Zo nee, dan dient te worden uitgelegd waarom niet naar alternatieven is gekeken. 

Deze argumentatie kunt u kwijt in sectie 2f en 2g van de aanvraag.  

  

Het oordeel van de dierexperimentele commissie dient voor de daadwerkelijke start van 

het project te zijn verkregen en een kopie van de goedkeuring aan ReumaNederland te 

worden opgestuurd. Indien geen toestemming wordt verkregen zal de financiering niet 

worden verleend. Bij het ontbreken van een kopie toestemming zullen, ook na 

honorering, geen facturen worden betaald.   

 

Research on humans: Alleen van toepassing bij klinisch en laat translationeel 

klinisch onderzoek. Doorhalen wat niet van toepassing is. Geef aan hoeveel patiënten 

en gezonde controles worden meegenomen in het onderzoek. Geef daarnaast aan 

hoeveel mannelijke en vrouwelijke proefpersonen worden meegenomen in het 

onderzoek.  

  

Het oordeel van de medisch ethische commissie dient voor de daadwerkelijke start van 

het project te zijn verkregen en een kopie van de goedkeuring dient aan  

ReumaNederland te worden opgestuurd. Indien geen toestemming wordt verkregen zal 

de financiering niet worden verleend. Bij het ontbreken van een kopie toestemming 

zullen, ook na honorering, geen facturen worden betaald.  

 

1e. Research infrastructure, institutional positioning and collaboration(s) Gebruik 

maximaal 750 woorden.  

  

Geef hier aan hoe het project past binnen de onderzoekservaring van de 

projectaanvrager. Geef daarnaast aan hoe het onderzoek is ingebed de 

onderzoeksstructuur van de afdeling/het instituut waar de projectaanvrager werkzaam is, 

inclusief eventuele langlopende onderzoekslijnen van ReumaNederland. Geef tot slot ook 

aan welke voor het project relevante (internationale) samenwerkingsverbanden er zijn en 

hoe dat samenwerkingsverband eruit ziet.   

  

1f. Keywords  

Geef 5 kernwoorden bij het onderzoeksvoorstel.  

 

1g. Research connection with ambition of Dutch Arthritis Society. 

Gebruik maximaal 500 woorden. 
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1h. Scientific summary  

Gebruik maximaal 1000 woorden op 2 pagina’s A4. Figuren en tabellen zijn niet 

toegestaan!  

  

De samenvatting heeft een wetenschappelijke opbouw (inleiding, hypothese, werkplan, 

verwachte resultaten en conclusies), waarbij daarnaast ook duidelijk moet worden a) hoe 

het voorstel in de state-of-the-art van het werkveld past b) waarom nou juist 

ReumaNederland dit onderzoek zou moeten financieren en c) wat de relevantie van het 

onderzoek is voor de eindgebruiker/de patiënt en hoe input van deze groep verwerkt is in 

het voorstel.   

  

2a. Research proposal – hypothesis  

Gebruik maximaal 150 woorden.  

  

Geen bijzonderheden.  

  

2b. Research proposal – background/theory/preparatory work  

Gebruik maximaal 1000 woorden, inclusief tabellen en figuren.  

  

Omvat de onderbouwing van het project en geeft een verslag van de voor het 

onderzoeksvoorstel relevante eigen voorstudies/gegevens.  

  

2c. Research proposal – state of the art  

Gebruik maximaal 500 woorden.  

  

Geef aan wat de ‘state of the art’ is van het werkveld waarin het onderzoeksvoorstel valt. 

Geef aan wat het voorgestelde onderzoek toevoegt.  

  

2d. Research proposal – workplan/methodology  

Gebruik maximaal 1750 woorden, inclusief tabellen en figuren.  

  

Geef de methoden en middelen aan waarmee de vraagstelling van het project zal worden 

beantwoord; graag ook een tijdschema met de behaalde milestones vermelden. Geef een 

onderbouwing voor de verwachte duur van (delen van) het project. Geef bij klinisch 

onderzoek met name ook aan hoeveel tijd voor rekrutering van patiënten nodig is.  

  

Indien er een proefdiermodel wordt gebruikt, moet worden aangegeven in sectie 2f en 2g 

waarom dit model wordt gebruikt en/of welke alternatieven er zijn.  

  

2e. Research proposal - statistics/power calculation  

Gebruik maximaal 200 woorden.  

  

Geef de statistische onderbouwing en power-berekening van het voorgestelde werk.  

  

2f. Research proposal – Animal models  

Geef aan welke diermodellen gebruikt worden (max. 200 woorden), wat de resultaten 

zijn van systematische reviews over deze diermodellen (max. 500 woorden), op welke 
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manier er gewerkt wordt met de 3Vs (max. 500 woorden) en hoe de beoogde 

diermodellen verkregen worden (max. 200 woorden).  

 

2g. Research proposal – Alternatives for animal models  

Gebruik maximaal 500 woorden.  

  

Geef aan of het gebruik van alternatieven in plaats van het geplande diermodel is 

onderzocht. Zo ja, dan dient te worden beschreven waarom alternatieven niet mogelijk 

zijn. Zo nee, dan dient te worden uitgelegd waarom niet naar alternatieven is gekeken.  

  

3a. Research proposal – relevance for patients and/or society   

Gebruik maximaal 750 woorden.   

  

Waarom moet, vanuit de maatschappij bekeken, het voorgestelde onderzoek worden 

uitgevoerd en waarom is het onderwerp een onderbelicht gebied? Neem bij het 

beantwoorden van deze vraag aspecten mee als impact voor de patiënt, 

maatschappelijke last en de betekenis voor beleid (algemeen of dat van 

ReumaNederland). Bij interventieonderzoek moeten effectiviteit en eventuele 

kostenbesparende factoren van de behandeling worden aangegeven.  

 

Beschrijf zo concreet mogelijke welke stappen nodig zijn om de uitkomsten van het 

onderzoek richting de patiënt te brengen en welke partijen daarbij betrokken moeten 

worden. 

  

3b. Research proposal – expected outcome/’product’.  

Gebruik maximaal 200 woorden.  

  

Objects at the end of the study (objects)  

a. Verwacht “product”. Wat is het tastbare resultaat van dit onderzoek: kan hier 

een in de praktijk bruikbare interventie uitkomen, geeft de uitkomst een mogelijkheid tot 

preventie, wordt een nieuw diagnostisch of prognostisch hulpmiddel onderzocht? Geven 

de resultaten aanleiding voor een nieuwe vinding die ook voor het bedrijfsleven van 

waarde zou kunnen zijn? Bij fundamenteel onderzoek dient te worden aangegeven wat 

de verwachte volgende stap zal zijn.   

b. Gepland vervolgonderzoek. Hier dient aangegeven te worden wat de 

mogelijkheden zijn voor vervolgonderzoek. Belangrijk zijn de mogelijke bevorderende 

en/of belemmerende factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan financiële belemmeringen. 

Geef tevens aan of u of anderen al tijdens het onderzoek stappen kunnen ondernemen 

om op financiële belemmeringen te anticiperen of om het draagvlak te vergroten.  

c. Implementatie of ‘technology transfer’. Geef aan wat het praktische nut van 

het onderzoek is.  

  

3c. Research proposal - planned ways of communicating results/dissemination 

Gebruik maximaal 200 woorden.  

  

Geef aan wat naar uw mening de PR-mogelijkheden van het onderzoek zijn.  

  

De communicatiemiddelen die gekozen worden om een boodschap over te brengen, zijn 

afhankelijk van de mensen voor wie de uitkomst van het onderzoek (het “product”) van 
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belang is. Mogelijke communicatiemiddelen, geordend naar communicatiestrategieën, 

zijn:  

• Informerend: wetenschappelijke publicaties, voordracht, (poster)presentaties, 

telefonisch contact, informeel overleg, workshop, studiedag, congres, 

persconferentie, interview, nieuwsbrief, factsheet, persbericht, e-mail, website, 

vak- en publieke tijdschriften, rapport, TV, radio, voorlichting- en 

mediacampagnes.  

• Educatief: training van groepen (houding, gedrag, vaardigheden), workshop, 

schriftelijk instructief materiaal, supervisie/intervisie, kwaliteitscirkel.  

  

4. Relevant publications.  

Gebruik maximaal 1 pagina A4, 9 pts Verdana toegestaan.   

  

In het voorstel geciteerde literatuur van zowel eigen als andere onderzoeksgroepen, 

waaruit de onderbouwing van het projectvoorstel blijkt. Relevante andere publicaties 

kunnen hier ook worden opgenomen Reviews alleen voldoen niet.   

  

Literatuurlijsten elders in het voorstel zijn niet toegestaan.  
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Bijlage 2. Aanwijzingen bij het Nederlandstalige aanvraagformulier  

  
Deze aanwijzingen vormen een handreiking voor onderzoekers bij het schrijven van een  

Nederlandstalige versie van een onderzoeksvoorstel voor cliëntreferenten.   

Het Nederlandstalige aanvraagformulier is gebaseerd op het SGF formulier ‘Handreiking 

voor onderzoekers’   

  

ReumaNederland en onderzoeksfinanciers zoals ZonMW en andere gezondheidsfondsen 

hechten waarde aan onderzoek dat rekening houdt met de behoeften en opvattingen van 

mensen met een bepaalde aandoening of beperking. Het is daarom raadzaam om vanaf 

een zo vroeg mogelijk stadium mensen uit de doelgroep van uw onderzoek te betrekken 

bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Zij kunnen u ervoor behoeden om voor de 

doelgroep belangrijke elementen in de aanvraag over het hoofd te zien en kunnen helpen 

bij het schrijven van een beknopte, heldere publieksversie. Wanneer u dat serieus doet, 

neemt de kans op een succesvolle aanvraagprocedure toe. De tekst is dan gecontroleerd 

voor leesbaarheid door mensen uit de doelgroep. Dit is belangrijk omdat 

onderzoeksvoorstellen tegenwoordig niet alleen door collega-onderzoekers (peer 

reviewers) worden beoordeeld, maar ook door cliëntreferenten: ervaringsdeskundigen of 

eindgebruikers met belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek en geschoold in het 

beoordelen van onderzoeksaanvragen vanuit cliëntenperspectief. Hiertoe zijn in de 

afgelopen jaren speciale panels van cliëntreferenten gevormd die 

beoordelingscommissies adviseren over de relevantie van ingediende 

onderzoeksvoorstellen.   

  

Doel  

Deze handreiking is geschreven om u te informeren over wat cliëntreferenten belangrijk 

vinden bij het beoordelen van onderzoeksvoorstellen.   

  

Publieksversie  

Om cliëntreferenten in staat te stellen om op een zinvolle wijze onderzoeksvoorstellen te 

beoordelen, is het wenselijk dat u een begrijpelijke en toegankelijke publieksversie van 

uw onderzoeksvoorstel schrijft. U schrijft deze in eerste instantie voor de cliëntreferenten 

die uw aanvraag beoordelen vanuit cliëntenperspectief. Een goede publieksversie is 

echter ook handig voor toekomstige publieksuitingen of voor cliëntvertegenwoordigers 

die u bij de uitvoering van het onderzoek betrekt.   

  

Een Nederlandstalige versie is meer dan een samenvatting in lekentaal. Het bevat een 

aantal vaste categorieën die met name betrekking hebben op de relevantie van uw 

onderzoek en die vooral ingaat op criteria die voor cliënten belangrijk zijn. Dat betekent 

dat u de publieksversie schrijft op het niveau van geïnformeerde  

cliëntvertegenwoordigers met een globale kennis van wetenschappelijk onderzoek. De 

mogelijkheid bestaat dat cliëntreferenten uw onderzoeksvoorstel enkel en alleen op basis 

van deze publieksversie zullen beoordelen. Deze dient dus volledig te zijn. Hieronder 

vindt u suggesties bij het kiezen van het juiste taalgebruik.   
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Tips en tricks  

Bedenk een pakkende titel, bijvoorbeeld: “Darmkanker en trombose, een 

bloedstollende combinatie’’  

Maak zinnen zo kort mogelijk. Probeer een maximale zinslengte van ongeveer 10 
tot 15 woorden aan te houden.   

Gebruik beeldende taal of voorbeelden die herkenbaar zijn. Vermijd afkortingen of 
leg deze uit.  

Laat de publieksversie lezen aan iemand die weinig van wetenschap af weet om 
te kijken of alles duidelijk beschreven is.   

Gebruik actieve zinnen   

 In de loop van 2018 worden deelnemers geworven.   

 We werven deelnemers in de loop van 2018.  

Durf spreektaal te gebruiken   

 Wij anticiperen op… retentie van deelnemers…  

 Wij houden rekening met… het betrokken blijven van deelnemers…  

Vermijd ‘ing-woorden’  

 Het doel van de redacteur is tot verbetering van de website te komen.  

 De redacteur zet zich in om de website te verbeteren.  

Vermijd tangconstructies  

 Veel mensen vinden de website vanwege de duidelijke teksten prettig 

leesbaar.  

 Veel mensen vinden de website prettig leesbaar, vanwege de duidelijke 

teksten.   

Vermijd medische/wetenschappelijke termen  

 E.coli, correlatie, statisch significant, Amyloïd-Beta-42  

 Darmbacterie, verband, niet op toeval berustend, eiwit  

Vermijd de term ‘patiënten’ als dat niet noodzakelijk is  

  Patiënten met dementie  

 Mensen met dementie  

Haal zo veel mogelijk ‘kunnen’, ‘zouden’, ‘moeten’ weg  

  U kunt zich hier aanmelden, waarna we u binnenkort zullen benaderen.  

 Meld u hier aan, dan benaderen we u binnenkort.  
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1a.  Algemene informatie  

Naam, instituut en afdeling van de onderzoeksaanvrager.  

  

  

1b.  Projecttitel  

Geef in maximaal 25 woorden de Engelse en Nederlandse projecttitel weer. De Engelse 

projecttitel moet overeenstemmen met die van uw wetenschappelijke versie.  

  

1c.  Project pitch (samenvatting)  

Omschrijf kort de aanleiding, achtergrond, doelstelling en relevantie van het onderzoek. 

Zie het voorbeeld in het kader. Probeer herhaling van dezelfde informatie zoveel mogelijk 

te voorkomen. Dit kan irritatie oproepen bij de lezer.   

  

1d.  Plan van aanpak: onderzoeksmethode  

De primaire taak van cliëntreferenten is niet het beoordelen van de kwaliteit van het 

onderzoeksontwerp. Sommige cliëntreferenten hebben echter zelf (enige) kennis van 

wetenschappelijk onderzoek of denken graag mee over de methode, bijv. t.a.v. de 

haalbaarheid van een studie. Dan kan het bijv. gaan om de vraag of de belasting en de 

risico’s van het onderzoek in verhouding staan tot de verwachte meerwaarde.   

Beschrijf daarom de onderzoeksvraag en geef aan hoe het onderzoek eruit ziet en hoe dit 

de onderzoeksvraag kan beantwoorden. Daarbij gaat het dus niet om het beschrijven van 

bijv. het scheikundige of natuurkundige proces op celniveau; laat statistiek of 

powerberekeningen achterwege en noem alleen het aantal deelnemers dat geworven 

gaat worden. Vermeld de strategie van werven en de in- en exclusiecriteria, en licht deze 

verder toe in de betreffende categorie.   

Als het gaat om dieronderzoek, geef aan waarom dit de beste methode is en hoe de 

verkregen kennis gebruikt kan worden bij mensen.  

Als het gaat om een interventie-studie, beschrijf kort de interventie. Beschrijf de duur 

van de studie en geef aan wat er gemeten wordt (uitkomstmaten) en hoe vaak  

(frequentie). Verhelder het onderzoeksproces door een flow chart (zie voorbeeld).  

  

Een globale opbouw kan de volgende onderdelen bevatten:  

• Onderzoeksvragen en hypothese  

• De doelgroep (beschrijf in- en exclusiecriteria in categorie 8)  

• Wervingsstrategie studiedeelnemers  

• Primaire uitkomstmaat (licht deze verder toe in categorie 2)  

  

 Visualiseer het onderzoeksproces, bijv. door een overzichtelijk stroomschema met 

verschillende stappen en meetmomenten.  

 Visueel materiaal ter ondersteuning voor het begrijpen van jouw project wordt 

dikwijls gewaardeerd.  
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Als het gaat om klinisch onderzoek kan de PICO helpen bij het helder en in begrijpelijke 

taal beschrijven van de onderzoeksvraag. In het kader staat een uitgewerkt voorbeeld 

van het  gebruik van een PICO.  

  

Dit is een voorbeeld stroomschema  onderzoeksproces dat is ontleend aan het  

onderzoeksproject Eten voor de Wetenschap. Dit onderzoek heeft als doel om bij  

mensen die van plan zijn hun voedingspatroon aan te passen, de veranderingen in  

mentale en lichamelijke klachten en de samenstelling van   darmbacteriën gedurende  

de eerste vier weken in kaart te brengen. Deelnemers aan het onderzoek krijgen  

inzicht in deze veranderingen door middel van persoonlijke feedback na vier weken.   
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PICO staat voor:  

  

Patiënt:     De kenmerken van de patiënt of patiënten groep.  

Intervention:   De interventie, de behandeling die je wilt onderzoeken Control:  

   De behandeling of test waarmee je de interventie wilt vergelijken.  

Outcome:     De uitkomst van het onderzoek  

“Wij hebben in de literatuur gekeken naar het effect van gebarentaal bij kinderen die 

slechthorend zijn en daarbij ook een taalontwikkelingsstoornis hebben. Voor dit 

onderzoek is de volgende vraag opgesteld:  

‘Hebben kinderen met gehoorverlies betere gesprokentaal wanneer ze worden 

blootgesteld aan vroege interventies zoals gebarentaal in vergelijking met kinderen die 

geen gebarentaal aangeboden krijgen’.  

De uitwerking in PICO is als volgt:  

P – Kinderen met een gehoorverlies  

I – Vroege interventie met gebarentaal  

C – Vergeleken met een groep zonder vroege interventie  

O – Ontwikkeling van de gesproken taal  

© Bron: Lieke Boon, https://liekeboon.wordpress.com/2016/05/24/pico-vraag-2/  

  

2. Relevantie voor de doelgroep en 3. voor de maatschappij 

Cliëntreferenten worden uitgenodigd om hun beoordeling toe te spitsen op de relevantie 

van het onderzoeksvoorstel en minder op de kwaliteit van het onderzoeksdesign. Licht de 

relevantie toe vanuit het perspectief van de doelgroep van het onderzoek, bijvoorbeeld in 

termen van kwaliteit van leven of sociale participatie. Overweeg daarbij de relevantie van 

de volgende vragen:  

• Hoeveel mensen worden getroffen door deze aandoening in Nederland? Voor hoeveel 

mensen is het onderzoek relevant?  

• Hoe is de prognose voor deze groep mensen (t.a.v. levensduur, kwaliteit van leven)  

• De ernst van de aandoening (ziektelast, kwaliteit van leven, verminking, etc)  

 Eerdere relevante onderzoeksresultaten (uit de literatuur)  

  

Probeer de verwachte opbrengst zo concreet mogelijk te beschrijven:   

• In welk opzicht zal kwaliteit van leven of kwaliteit van zorg toenemen?   

• Welke vorm van participatie wordt weer mogelijk?   

• Wat draagt dit onderzoek bij aan een grotere kans op overleving? Minder 

(invasieve/belastende) behandeling? Preventie? Vroege(re) opsporing?  

  

    

Denk ook aan de relevantie voor andere betrokkenen zoals naasten (ondersteuning of 

verlichting voor familie en mantelzorgers), behandelaars (betere of meer efficiënte 

behandelmethoden), de wetenschap (inzicht in het ontstaan van een ziekte) en de 

maatschappij (lagere kosten).  
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Lagere kosten kunnen bijvoorbeeld op de volgende manier worden beschreven: 

“Wij verwachten met deze studie aan te tonen dat ca. 800 patiënten per 

jaar een onnodig slokdarmonderzoek worden bespaard. Dit komt overeen 

met een besparing van 3 miljoen euro zorgkosten per jaar.”  

  

  

4. Risico’s voor studiedeelnemers  

Wat zijn de potentiële risico’s voor de deelnemers? Het gaat hier om bijv. risico’s die al 

bekend zijn, maar ook om nu nog onbekende bijwerkingen die mogelijk op kunnen 

treden bij de invoering van een nieuwe behandeling. Hoe worden (lange termijn) 

bijwerkingen gemonitord? Wordt het verschil tussen de nieuwe behandeling en de 

bestaande behandeling (meestal ‘usual care’) goed beschreven? Risico kan ook 

betrekking hebben op de kans om van werk of school uit te vallen als gevolg van 

bijwerkingen, of op de gevolgen van het stopzetten van een standaard behandeling.  

  

  

5. Belasting voor studie-deelnemers  

In hoeverre worden de studie-deelnemers belast met dit onderzoek? Denk bijvoorbeeld 

aan intensiteit van de behandeling (thuisbehandeling, dagbehandeling, opname, 

operatie, bestraling, medicatie, biopten), hoeveelheid vragenlijsten, duur interviews, 

lichamelijk/psychologisch onderzoek, frequentie en duur van ziekenhuisbezoeken, 

ontzeggingen, diëten, bijwerkingen of de totale duur van het onderzoek.  

  

  

6. Haalbaarheid  

Naast relevantie is het belangrijk dat u omschrijft waarom u verwacht dat deze studie 

haalbaar is en, indien studie-deelnemers gezocht worden, waarom u verwacht dat zij 

zullen meedoen. Als u factoren kent die de haalbaarheid verkleinen, hoe wordt daar in 

deze studie rekening mee gehouden? Die factoren kunnen betrekking hebben op 

tegenvallende inclusie of grote uitval, lange tijdsduur, hoge belasting of grote risico’s 

voor de deelnemers, kostbare behandeling of metingen, weerstand bij behandelaars, etc.  

  

  

7. Patiëntenparticipatie  

Patiënten (organisaties) moeten zo goed mogelijk betrokken worden bij het opstellen 

en/of uitvoeren van uw onderzoeksaanvraag. Met de vragen op het formulier wil 

ReumaNederland patiëntenparticipatie op welke wijze onderzoekers (de mening van) 

patiënten betrekken in de verschillende fasen van onderzoek. Voor actieve 

patiëntenparticipatie kan een bedrag worden opgenomen op de begroting, zie hiervoor 

pagina 9.  
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Voor de inventarisatie van patiëntenparticipatie is het van belang om eerst een aantal 

onderzoeksfases te identificeren. Deze zijn als volgt ingedeeld:  

  Fase  Voorbeelden  

1  Voortraject  Onderzoeksonderwerp identificeren, prioriteiten 

stellen, onderzoeksvraag formuleren  

2  Ontwerp  Opzetten onderzoeksvoorstel, onderzoeksdesign 

beoordelen  

3  Uitvoering  Voortgang monitoren (deelname stuurgroep), 

moderator tijdens een focus groep discussie  

4  Analyse  Interpreteren van resultaten vanuit 

patiëntenperspectief  

5  Afronding  Onderzoek evalueren, resultaten verspreiden (e.g. 

d.m.v. presentaties of social media bij 

patiëntenorganisaties), resultaten implementeren, 

advies vervolgonderzoek  

  

Daarnaast is het van belang om aan te geven op welk niveau er patiëntenparticipatie 

heeft plaatsgevonden. Hiervoor wordt de horizontale participatieladder gebruikt. Dit is 

een rangorde van patiëntenbetrokkenheid die de verschillende rollen van 

patiënten(organisaties) weergeeft en daarmee dus ook het niveau van 

patiëntenparticipatie. De rangorde loopt van 0, waarbij er geen participatie plaatsvindt 

tot 6, waarbij de patiënten(organisaties) als opdrachtgever functioneren.   

  

Onderstaande tabel geeft een beschrijving per niveau:  

  Niveau participatie  Uitleg  

0  Geen  Er zijn geen patiënten(organisaties) betrokken bij 

het geplande onderzoek.  

1  Proefpersoon  Patiënten nemen deel aan onderzoek als 

proefpersoon. De patiënten hebben een passieve 

rol in het onderzoek.  

2  Informatieverstrekker  De patiënten(organisaties) verstrekken informatie, 

al dan niet op verzoek. Dit levert geen 

wetenschappelijke kennis op, maar wel inzichten 

die gebruikt kunnen worden bij het verder 

opzetten en inrichten van onderzoek. De 

patiënten(organisaties) hebben een passieve rol. 

De onderzoeker maakt de agenda voor 

besluitvorming en beslist.   

3  Adviseur  De onderzoeker gaat actief op zoek naar de 

mening van patiënten(organisaties).  

Patiënten(organisaties) zijn actief betrokken en 

spelen een volwaardige rol in de ontwikkeling van 

onderzoek: ze krijgen de gelegenheid om 

problemen aan te dragen en oplossingen te 

formuleren. De onderzoeker kan in de uiteindelijke 

besluitvorming echter beargumenteerd van 

voorstellen en ideeën afwijken.   
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4  Beoordelaar  Als beoordelaar of referent kunnen de 

patiënten(organisaties) mede 

onderzoeksvoorstellen of subsidieaanvragen 

beoordelen of van commentaar voorzien in het 

besluitvormingsproces voorafgaand aan het 

indienen/tijdens het schrijven van een aanvraag 

voor ReumaNederland.   

5  Mede-onderzoeker  De onderzoeker en patiënten(organisaties) treden 

op als gelijkwaardige onderzoekspartners. De 

patiënten(organisaties) zijn 

samenwerkingspartners: er is gezamenlijke 

besluitvorming.  

6   Opdrachtgever  De patiënten(organisaties) bepalen het onderzoek, 

de onderzoeker ondersteunt en voert uit. De 

volledige regie ligt hier bij de 

patiënten(organisatie).   

  

Geef in de tabel op het aanvraagformulier aan in welke onderzoeksfase (1-5) welk niveau 

van patiëntenparticipatie aanwezig was of gepland is (0-6). Voor elke fase moet er een 

score voor participatie opgeven worden. Bij geen participatie moet de score 0 opgeven 

worden. Voor onderzoeksfases 3-5 graag een verwachte score geven.  

  

Na het invullen van de tabel moet worden toegelicht hoe patiënten(organisaties) worden 

betrokken in de verschillende fases van het onderzoek. Voorbeelden van gebruikte 

methodes om patiënten(organisaties) te betrekken bij het onderzoek zijn social media, 

patiëntenpanels, klankbordgroepen, ‘patient research partners’ en (informele) 

bijeenkomsten.   

  

Geef daarnaast ook aan of en hoe de input van patiënten(organisaties) de opzet voor en 

het werkplan van de studie hebben veranderd ten opzichte van het initiële 

onderzoeksidee.   

  

  

8. Representativiteit  

Representativiteit kent veel aspecten en afhankelijk van het onderzoeksprogramma 

kunnen bepaalde doelgroepen worden benadrukt. Overweeg of binnen de groep van 

studiedeelnemers man-vrouw verschillen belangrijk zijn. Ook gaat het hier om het 

betrekken van mensen die doorgaans moeilijk bereikt worden en – vaak zonder intentie 

– buiten onderzoek gehouden worden. Dat kunnen mensen met een bepaalde etnische, 

culturele of sociaaleconomische achtergrond zijn. Zorg ervoor dat de in- en 

exclusiecriteria hier zo veel als mogelijk mee overeenkomen.  

Diversiteit is ook van belang voor de groep van cliëntvertegenwoordiger die bij het 

onderzoek betrokken worden. Zijn zij representatief voor de doelgroep? Geef aan op 

welke wijze hier rekening mee is gehouden.  

  

  



O&I definitief maart 2022  33  

9. Ethiek en veiligheid  

Klinisch onderzoek vereist meestal goedkeuring door een METC of CCMO. Vermeld dat u 

deze goedkeuring zult aanvragen of waarom u denkt dat dit niet nodig is.  

Cliëntreferenten ontvangen graag het Patiënten Informatie Formulier (PIF)1 indien deze 

reeds beschikbaar is. Zorg ervoor dat deze, waar relevant, aan dezelfde eisen voldoet als 

de publieksversie zoals in deze handreiking beschreven. Als er aspecten spelen rondom 

privacy en vertrouwelijkheid, vermeld deze dan hier.  

Als u fundamenteel onderzoek doet en gebruik maakt van dieronderzoek, geef dan aan 

waarom dit onderzoek niet met een ander onderzoeksmodel kan worden uitgevoerd.  

  

  

10. Communicatie  

Beantwoord de vraag hoe u de kennis uit dit onderzoek gaat delen met de 

studiedeelnemers, de mensen uit de doelgroep en met andere betrokken partijen. Het 

gaat hier uiteraard niet alleen om wetenschappelijke publicaties en voordrachten tijdens 

internationale symposia, maar ook om vormen van disseminatie onder de direct 

betrokkenen in een aangepast format. Als u in het verleden ervaring hebt opgedaan met 

succesvolle of innovatieve manieren van communicatie, noem deze als u ze weer wilt 

gaan inzetten.  

  

  

11. Implementatie van onderzoeksresultaten  

Omschrijf beknopt hoe dit onderzoek de bestaande zorg in de praktijk kan verbeteren. 

Hoe kunnen de bevindingen – indien succesvol – worden toegepast in de zorg of hoe zal 

dit het bekostigingssysteem veranderen? Denk aan logische vervolgstappen om 

resultaten te kunnen borgen in de klinische praktijk, bijv. door aanpassing van 

zorgpaden of behandelrichtlijnen. Met andere woorden: Hoe gaat u ervoor zorgen dat de 

resultaten daadwerkelijk gebruikt gaan worden door opleiders, behandelaars en 

onderzoekers? Worden de betrokken stakeholders al tijdens het onderzoek betrokken?  

  

Tot slot  

Als u de aanbevelingen die in deze handreiking worden gegeven, gebruikt bij het 

schrijven van een goede Nederlandstalige versie van uw onderzoeksaanvraag, biedt u 

cliëntreferenten voldoende houvast om tot een weloverwogen oordeel vanuit 

cliëntenperspectief te komen. Vergeet niet, zoals eerder aangegeven, om mensen uit de 

doelgroep hier vroegtijdig bij te betrekken.  
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Bijlage 3. Handleiding digitaal indienen van een onderzoeksvoorstel 

 

Aanmelden & inloggen  

Ga naar www.reumaresearch.nl en log in.  

  

Let op: ziet u de tekst in het Nederlands staan? Zet het systeem dan in het Engels, door 

rechtsboven op English te klikken.  

  

• Heeft u in het verleden een account gehad, maar weet u uw wachtwoord 

niet meer? Vraag dan een nieuw wachtwoord aan via de link ‘forgot password’.   

  

• Heeft u in het verleden een account gehad, maar bent u al uw 

inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de Afdeling Onderzoek en 

Innovatie van ReumaNederland.   

  

• Heeft u nog geen account op reumaresearch.nl, maak dan een nieuw 

account aan. Uw account moet vervolgens eerst goedgekeurd worden door 

ReumaNederland. Deze goedkeuring kan enkele werkdagen duren, begin daarom 

op tijd met het aanmaken van een account!  

  

• Heeft u andere problemen met aanmelden & inloggen? Neem ook dan 

contact op met de Afdeling Onderzoek en Innovatie van ReumaNederland.   

Als u ingelogd bent, komt u binnen in het hoofdmenu, genaamd ‘My tasks’. Als u een 

aanvraag bent gestart, maar u heeft de aanvraag nog niet ingediend, dan vindt u hier de 

aanvraag terug.   

  

Als u een aanvraag heeft ingediend, dan vindt u de aanvraag terug onder de menukeuze 

‘Contacts en vervolgens ‘Personal details & my applications’. In het tabblad ‘Applications’ 

vindt u uw ingediende aanvragen terug.  

 

  

Gegevens controleren  

Voordat u begint met een aanvraag, is het verstandig om uw gegevens te controleren. 

Dat kan via ‘Contacts’ en vervolgens ‘Personal details & my applications’. In het tabblad 

‘Personal details’ kunt u uw gegevens wijzigen.  

  

Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u ook nog aangeven voor 

welke instelling u werkzaam bent. Dit kan via ‘Contacts’ and ‘Link myself to an institute’.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reumaresearch.nl/
http://www.reumaresearch.nl/
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 Nieuwe aanvraag starten   

Als u een nieuwe aanvraag wilt starten, klikt u op ‘Create application’ in het hoofdmenu.  

 
Wanneer u op ‘Create application’ heeft geklikt, krijgt u de vraag of u voor de betreffende 

ronde een aanvraag wil doen. Klik hier op ‘Continue’ als  dit het geval is.  

 
Nu komt u in het startscherm van uw aanvraagformulier. Lees, voordat u begint met 

invullen, de projectvoorwaarden. Deze kunt u vinden op de website van ReumaNederland 

(https://reumanederland.nl/onderzoek/voor-onderzoekers/)  

  

Als u wilt beginnen met invullen, dan klikt u op de eerste sectie van het formulier: ‘1. 

Introduction’  

 

  

Een onderzoeksvoorstel opslaan, stoppen of afsluiten  

Onderaan elke sectie vindt u 3 knoppen:  

1) Save draft - hiermee slaat u de gegevens in deze sectie op. Overigens 

wordt elke 5 minuten het formulier automatisch opgeslagen.  

2) Save draft & continue - hiermee slaat u de gegevens in deze sectie op en 

gaat u door naar de volgende sectie. In de laatste sectie komt u in het scherm, 

waar u het formulier kunt indienen.  

3) Save draft & exit - hiermee slaat u de gegevens in deze sectie op en komt 

u in het eindscherm. Daar kunt u aangeven of u het formulier wilt indienen of dat 

u (tijdelijk) wilt stoppen met het invullen van het formulier en op een ander 

moment verder wilt gaan. Op dit scherm worden de vragen getoond die verplicht 

zijn, maar nog niet zijn beantwoord. Opgeslagen formulieren kunt u terugvinden 

in uw inbox via ‘My tasks’ linksboven.  

  

  

 

  

  
  

  

https://reumanederland.nl/onderzoek/voor-onderzoekers/
https://reumanederland.nl/onderzoek/voor-onderzoekers/
https://reumanederland.nl/onderzoek/voor-onderzoekers/
https://reumanederland.nl/onderzoek/voor-onderzoekers/
https://reumanederland.nl/onderzoek/voor-onderzoekers/
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De gegevens voor een onderzoeksvoorstel invullen  

Een aanvraag wordt volledig in het Engels ingediend, met uitzondering van de 

Nederlandstalige samenvatting. Vragen die zijn gemarkeerd met een rood sterretje zijn 

verplicht om in te vullen.  

  

 Klik op de ‘1. Introduction’ om het aanvraagformulier te starten.  

   

1.1 Applicant name and application number  

Noteer uw aanvraagnummer (Application number) wat vermeldt wordt in vraag 1.1,  

zodat dit u dit nummer bij vragen over uw voorstel kunt doorgeven aan 

ReumaNederland.  

  

1.2 Application deadline and terms & conditions  

In deze paragraaf wordt u geïnformeerd over de deadline van de ronde. Geef daarnaast 

aan dat u de projectvoorwaarden heeft gelezen.  

  

1.3 Multiple applications  

Geef aan of u meerdere aanvragen indient in deze ronde. Kopieer uw argumentatie voor 

het aanvragen van meerdere projecten uit sectie 1.3 van uw ingevulde aanvullende 

informatie-document.  

  

In sectie ‘2. Project team & CV of the applicant’ moet u uw CV toevoegen en uw 

projectteam aanduiden.  

  

2.1 Project leader  

Hier hoeft niks ingevuld te worden.  

  

2.2 CV  

Upload hier uw CV, in het format van ReumaNederland (te downloaden via de website 

van ReumaNederland) en in PDF-formaat.  

   

2.3 Project team  

Geef het projectteam op wat bij het onderzoek betrokken zal zijn. Geef van elke persoon 

naam, e-mailadres, functie en FTE aan.   

  

Geef daarnaast ook aan of iemand wel of niet op financiering wordt aangesteld. Alleen 

personen die tijdelijk aangesteld worden, kunnen voor financiering in aanmerking komen. 

In totaal kan 1 FTE op een project worden aangesteld.  

  

Bij het projectteam moeten in elk geval de persvoorlichter, de afdelingssecretaresse en 

de financial controller worden opgegeven. Deze personen kunnen niet op financiering 

worden aangesteld.  

  

Wanneer de aanvraag een vervolgaanvraag is, waarop een PhD-student zal worden 

aangesteld, dan moet in dit veld worden aangegeven wie de mentor en de promotor 

zullen zijn van de PhD-student.  

  

Klik na elk toegevoegd projectteamlid op de ‘Save/Add’-button, dus ook na het laatste 

teamlid!  
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In sectie ‘3. Scientific project details’ moet de wetenschappelijke informatie over uw 

projectaanvraag worden ingevuld.  

  

3.1 Project characteristics  

Vul de gegevens in/neem over uit uw onderzoeksvoorstel.  

  

3.2 Involvement of humans & animals  

Vul de gegevens in/neem over uit uw projectvoorstel.   

  

Indien u al METC (of CCMO) of DEC-toestemming heeft ontvangen voor het onderzoek, 

dan kunt u de toestemmingsbrief in PDF uploaden. Combineer meerdere 

toestemmingsbrieven per categorie (METC/CCMO of DEC) tot 1 document. Op deze 

manier heeft de afdeling Onderzoek & Innovatie van ReumaNederland ze in het bezit 

voor administratie.  

  

3.3 Scientific summary& project application  

Kopieer en plak Engelstalige wetenschappelijke samenvatting uit de aanvullende 

informatie.   

  

Upload hier ook de PDF-file van uw projectvoorstel, zoals voorbereid op basis van de 

projectvoorwaarden die ReumaNederland heeft opgesteld voor onderzoeksaanvragen.  

  

3.4 Co-financing  

Neem de gegevens uit de Aanvullende Informatie sectie 3.4 over: geef aan of er 

cofinanciering is aangevraagd, waar dit is gedaan, wat de hoogte bedraagt van de 

cofinanciering en op welke datum bekend wordt of de co-financiering toegekend wordt.  

  

In sectie ‘4. Societal project details’ moet de maatschappelijke informatie over uw 

projectaanvraag worden ingevuld. Deze sectie moet in het NEDERLANDS worden 

ingevuld.  

  

4.1 Societal summary& project application  

Kopieer en plak de Nederlandstalige samenvatting uit de aanvullende informatie. Tip: hou 

er rekening mee dat deze samenvatting in voor het algemene publiek begrijpelijk taal 

geschreven moet zijn. In de projectvoorwaarden staat uitgebreid beschreven hoe u dit 

het beste kunt aanpakken. Onze ervaringsdeskundigencommissie gebruikt onder andere 

deze samenvatting om een oordeel te vormen over uw voorstel.   

Upload hier ook de Nederlandstalige versie/maatschappelijke versie (PDF) van uw 

projectvoorstel, zoals voorbereid op basis van de projectvoorwaarden en de template die 

ReumaNederland heeft opgesteld voor onderzoeksaanvragen.  

  

In sectie ‘5. Reviewer suggestions’ kunt u de aangeraden en afgeraden referenten 

opgeven.  

  

5.1 Reviewer suggestions  

Wij vragen u minimaal 5 namen van mogelijke (internationale) referenten op te geven 

die niet rechtstreeks bij dit of vergelijkbare projecten uit uw onderzoeksgroep betrokken 

mogen zijn. Vermijd hierbij ‘grote namen/hot shots’ aangezien de ervaring leert dat deze 

personen over het algemeen aangeven geen tijd te hebben om te refereren.  Deze 
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gegevens zijn alleen voor intern gebruik en gebruik binnen de beoordelingscommissie en 

zullen niet worden doorgestuurd naar externe referenten.   

  

 

Bij het indienen van meerdere projecten mogen geen dubbele namen voorkomen in de 

door u gesuggereerde lijst met referenten. Als voorbeeld: 2 projecten indienen betekent 

dus ook minimaal 2 maal 5 = 10 unieke namen als referentensuggestie doorgeven.  

  

Projecten dit niet voldoen aan deze eisen voor referentensuggesties worden 

niet in behandeling genomen door ReumaNederland.  

  

U kunt hier ook aangeven indien u om wat voor reden dan ook een bepaalde referent niet 

voor uw project(en) benaderd wilt zien (= discommended), bijvoorbeeld vanuit 

concurrentieoverwegingen.  

  

Klik na elk toegevoegde referent  op de ‘Save/Add’-button, dus ook de laatste 

aangeraden of afgeraden referent!  

  

In sectie ‘6. Budget form’ kunt u de begroting voor uw projectaanvraag opgeven.  

  

6.1 Budget details   

Klik op ‘Please, enter your budget details here’ om in het daadwerkelijke budgetformulier 

terecht te komen.   

  

Het formulier bestaat uit een aantal tabbladen. Loop elk tabblad langs om de geplande 

kosten in te vullen.   

  

In elk tabblad vindt u de volgende kopjes:  

Description: korte omschrijving van de kostenpost, bijvoorbeeld ‘Post-doc, 0.8 fte’ of 

‘benchfee’.   

Financial period: het jaar waarin de kosten gemaakt gaan worden, bijvoorbeeld 2019 (FY 

2019).  

Project Cost Amount: de hoogte van de kostenpost in gehele euro’s, bijvoorbeeld  

€45.000  

Comment history: n.v.t.  

Comments: korte toelichting op de geplande kosten.  

  

Klik voor meerdere rijen op ‘Add’ en wanneer u klaar bent met een tabblad altijd op 

‘Save’. Ga vervolgens naar het volgende tabblad.   

  

Tabblad 1b. is bedoeld voor accountable extras indien u deze wilt aanvragen. Neem 

hiervoor per jaar de totale kosten uit tabblad 1a. over, de budgetmodule rekent 

vervolgens automatisch 16% voor u uit.  

  

Wanneer u het laatste tabblad hebt ingevuld en opgeslagen klikt u op ‘Close’. U komt op 

uw budgetoverzicht terecht, controleer de bedragen in de kolom ‘Latest Amount’ en 

wanneer deze correct zijn, klikt u op ‘Submit’. De begroting kan na het verzenden niet 

meer worden aangepast!  
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6.2 Overview of your budget details  

Onder dit kopje ziet u een overzicht van de door u ingediende begroting.  

  

6.3 Final budget details  

Hier wordt een laatste check gedaan op uw budget, lees de instructie, en vink ‘yes’ aan 

als u akkoord bent.  

  

De sectie ‘7. Your application is now complete’ is een laatste check voordat u uw 

projectaanvraag gaat indienen. Controleer goed of alle gegevens in sectie 1 tot en met 5 

correct zijn ingevuld (de begroting in sectie 6 kan in deze fase al niet meer gewijzigd 

worden).  

  

Klik op ‘Save draft and continue’ en vervolgens op ‘yes submit entire survey now’.   

  

  

Uw aanvraag is nu volledig ingediend. U ontvangt binnen ongeveer 10 minuten een 

ontvangstbevestiging per e-mail.  

  

U kunt de zojuist ingediende aanvraag terugvinden onder de menukeuze ‘Contacts’ en 

vervolgens ‘Personal details & my applications’. In het tabblad ‘Applications’ vindt u uw 

ingediende aanvragen terug.  

  

Vragen?  

Als u vragen heeft kunt u mailen aan research@reumanederland.nl.  

 


