START SUBSIDIERONDE ‘BETERKETEN-PROMOTIETRAJECTEN’

CRITERIA VOOR SUBSIDIE BETERKETEN-PROMOTIETRAJECT

DE PROCEDURE

OVERIG

Bijlage 1: Format indiening BeterKeten-promotietraject
1.

Voorblad
Deze vermeldt de volgende onderdelen:
o Titel
o Gegevens van de indieners
 Namen, ziekenhuizen en specialismen van de indieners. De aanvraag moet ingediend worden door
professionals uit ten minste twee ziekenhuizen, waaronder het Erasmus MC en bij voorkeur de vier
BeterKeten-ziekenhuizen.
 Er moet sprake zijn van een academische promotor en een begeleider vanuit de perifere die minstens op
copromotorniveau kan opereren. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de aansturing van het gezamenlijke
promotietraject.
 Telefoonnummers, e-mailadressen en postadressen
o Datum indiening

2.

Samenvatting
Geef in 10 à 15 regels de essentie van het onderzoek.

3.

Lekensamenvatting
Geef in 3 à 5 regels in lekentaal de essentie van het onderzoek.

4.

Samenwerking
Omschrijf de benodigde samenwerking tussen ziekenhuizen en afdelingen/specialismen aangaande het voorgestelde
onderzoek. Verschaf inzicht op welke wijze deze samenwerking bijdraagt aan de onderzoeksinspanningen en -uitkomsten
van het onderzoek. Toon, door middel van een omschrijving, aan dat er reeds sprake is van een succesvolle samenwerking
als basis voor het gezamenlijke promotietraject.

5.

Vraagstelling
Naast de vraagstelling moet hier ook worden vermeld of, hoe en in welke mate patiënten, populatie of behandelend arts hier
voordeel bij hebben.

6.

Onderzoeksopzet
Geef een korte omschrijving van onderzoeksopzet. Hierin moet onder andere besproken worden: het onderzoeksontwerp, de
soort patiënten, de primaire uitkomstmaat, te gebruiken methodes en tijdschema.

7.

Patiëntenaantal
Indien van toepassing. Hoeveel patiënten dienen bij het onderzoek betrokken te worden, berekend op basis van de primaire
uitkomstmaat? (geef een onderbouwing)

8.

Kwaliteit
Geef aan op welke wijze dit gezamenlijke promotietraject bijdraagt aan de versterking van de kwaliteit van zorg en hoe dit
inzichtelijk gemaakt zal worden.

9.

Begroting
De subsidie heeft betrekking op de personele kosten van een promovendus, die ingeschaald wordt in de eerste treden van
FWG 60 (conform inschaling van dergelijke functionarissen in het Erasmus MC). Deze is berekend op ¤ 191.000, verdeeld
over drie jaren. Uitgegaan wordt van een promotieduur van drie jaar, met inzet van een fulltime promovendus.
Geef weer wat de verwachte personele en eventuele materiële kosten zijn en hoe resterende kosten gedekt worden.

10. Opbrengsten
Geef aan of de verwachting is dat het onderzoek zal leiden tot opbrengsten.
Geef aan wat de verwachting is ten aanzien van mogelijke publicaties waar het onderzoek toe zal leiden.
11. Bijdrage vanuit de eigen afdeling(en)
Geef aan of er eventueel sprake is van een bijdrage van de eigen afdeling(en)/specialisme(n).
12. Referenties
Zo mogelijk recente referenties van eigen onderzoek.
13. Handtekeningen
Van de indieners, waaronder het betrokken afdelingshoofd en de projectleiders, inclusief datum van indiening en de namen
uitgetypt.
Het ingediende voorstel is maximaal 5 pagina’s (bij regelafstand 1, en lettertype en –grootte Times New Roman 10).

