Subsidieaanvraagformulier wetenschappelijk onderzoek
A

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager (penvoerder)
incl. titulatuur

:

Naam medeaanvrager(s) inclusief
titulatuur en vermelding instituut/
universiteit

:

Gegevens penvoerder

:

Instituut/Universiteit
Huispostcode
Postadres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Bankrekening nummer

:
:
:
:
:
:
:
:

B

Onderzoeksgegevens

Titel

:

Periode
Naam onderzoeksleider
Naam beoogd uitvoerder
Namen overige betrokkenen (partners)

:
:
:
:

Onderzoekslijnen van de onderzoeksleider onder vermelding van de financier(s)
De 5 beste recente publicaties van de onderzoeksleider :
1.
2.
3.
4.
5.

Suggestie voor deskundige reviewers (maximaal en bij voorkeur 5) in
Nederland en buitenland onder vermelding van naam en e-mail adres:
1.
2.
3.
4.
5.

C

Inhoud en doel van het onderzoek voor leken (max 500 woorden)
in de Nederlandse taal en bij voorkeur ook in de Engelse taal.
Aantal woorden:

D

Inhoud van het onderzoek in professionele termen (max. 2.500
woorden, inclusief alle onderdelen) in de Nederlandse taal en bij
voorkeur in de Engelse taal.

Achtergrond
Verricht voorwerk
Probleem / vraagstelling (maximaal 60 woorden)
Belang van dit onderzoek voor:
 ontstaansmechanismen van oogheelkundige aandoeningen
 preventie van oogheelkundige aandoeningen
 behandeling van oogheelkundige aandoeningen
Studieopzet →
methode, studiepopulatie, databronnen, omschrijving van de
interventie(s), uitkomstmaten, berekening van de steekproefgrootte,
analyse van de verkregen gegevens, vereiste vergunningen (MEC, WBO,
etc)
Als patiënten worden betrokken als proefpersoon:





Worden ze onderzocht in het kader van een reguliere behandeling, of
worden ze speciaal voor de studie onderzocht? In dat laatste geval: wordt
hun vervoer van en naar het ziekenhuis geregeld, c.q. vergoed?
Weten ze dat ze aan een onderzoek deelnemen, zijn ze op een voor leken
begrijpelijke wijze ingelicht over het doel van de studie, en, eventueel, de
risico’s die zij lopen? Worden ze na afloop van de studie op de hoogte
gesteld van de resultaten ervan, uiteraard in een voor hen toegankelijke
leesvorm?
Vermeldt uw contacten met patiëntenorganisaties.

Verwachte resultaten onder vermelding van de termijn inclusief eventuele
financiële opbrengsten

Resultaatverwerking en kennisoverdracht → welke groepen hebben belang bij
de mogelijke resultaten van het onderzoek en welke acties worden genomen.
Globale fasering en tijdsplanning
Aantal woorden

E

Financiële gegevens

Begroting met goedkeuring van het locale management
-

Personeel (Salariskosten, Sociale Lasten, Voorziening Salarisverhoging)
Materialen en apparatuur zoals laboratoriumbenodigdheden
Implementatiekosten
Publicatiekosten
Congreskosten
Overige kosten, zoals de door het instituut/de universiteit verplichte Opslag

N.B.: neem ook de buiten de aanvraag vallende eigen investering in de vorm
van begeleiding of bijdragen uit het bedrijfsleven op, eventueel als pro
memorie post.

F

Deelnemende fondsen

Geef hieronder aan bij welke fondsen u met dit formulier subsidie aanvraagt.

Algemene fondsen:

Specifieke fondsen:

Wat zijn de gevolgen indien niet het gehele bedrag door (één van)
bovenstaande fondsen toegewezen wordt?
Geef hieronder aan bij welke overige fondsen deze aanvraag (door uzelf) is
ingediend:

Door ondertekening van dit formulier gaat de aanvrager akkoord met de
criteria, definities, randvoorwaarden en de geschetste procedure als
weergegeven op deze website.

Plaats :
Datum :

Handtekening aanvrager

Dit formulier moet zowel per e-mail gestuurd worden aan
aanvraag@odasstichting.nl als per post naar
ODAS Stichting
p/a
Postbus 103
2600 AC Delft

