
   

 
 

 
 

 
 

 

Aanvullende informatie Strong Babies-ISSHP Jonge Onderzoekers beurs   
 

Doelgroep: 
Jonge onderzoekers die met hulp van de beurs een kans krijgen een start te maken met een 
eigen onderzoek of die zich verder willen ontwikkelen als onderzoeker.  
Aan de call kunnen meedoen: 

✓ (klinisch) verloskundigen 
✓ (arts) onderzoekers / OIOS (dit betreffen ook klinische en niet-klinische promovendi) 

✓ basisartsen 
✓ A(N)IOS  
✓ reeds gepromoveerde onderzoekers maximaal 3 jaar na promotiedatum 

 
Voorwaarden: 

• Alle onderzoek vormen zijn welkom: klinisch, translationeel en basaal wetenschappelijk 
onderzoek.  

• Het betreft een persoonsgebonden budget.  
• Uiteenlopende bestemmingen voor besteding van het bedrag zijn toegestaan 

zoals laboratoriumbepalingen, kosten voor het onderzoek zelf etc. Additionele funding 
van een reeds lopend project is ook toegestaan onder voorwaarde dat dit op naam van de 
jonge onderzoeker zelf gebeurt (dus niet op naam van de P.I.). De beurs mag ook gebruikt 
worden voor buitenland bezoek mits dit gebruikt wordt voor het onderzoek zelf en niet 
louter voor congres of symposiumbezoek.  

• Het bedrag mag niet besteed worden aan overhead kosten, statistische ondersteuning of 

andere vormen van indirecte kosten.  

• Het onderzoek mag zowel in deel- als voltijd worden uitgevoerd.  

• Wij vinden de haalbaarheid (feasibility) van een studie belangrijk. Daarom is er een 

maximale looptijd van 3 jaar afgesproken voor het project. 

• Clinici die het onderzoek naast hun werkzaamheden willen verrichten: bewijs van akkoord 
van de organisatie/ kliniek voor een aantal toegewezen uur per week (minimaal 1 

dagdeel) om te mogen werken aan het onderzoek om zo de uitvoerbaarheid te bewaken. 
Indien het onderzoek in eigen tijd wordt verricht dan hiervan graag duidelijke 

omschrijving of uitleg.  

• Het moet duidelijk beschreven zijn hoe de wetenschappelijke supervisie is geregeld voor 
het project.  



• Volgend op de eventuele toekenning verwacht Strong Babies een halfjaarlijkse 

voortgangsrapportage en een eindrapportage te ontvangen.   
• De aanvragen worden door de Wetenschappelijke Raad van Strong Babies  

geanonimiseerd beoordeeld. Verzoek om namen van/ afkortingen/ verwijzingen naar 
(bekende) projecten/ betrokken P.I.s niet op te nemen in de aanvraag.  

• Strong Babies hecht belang aan een objectieve besluitvorming en een transparante 

beoordelingsprocedure. Aanvragers mogen erop vertrouwen dat hun aanvraag niet 
bekend wordt gemaakt buiten de kring van betrokkenen. Besluiten worden genomen 

zonder vooringenomenheid en zonder persoonlijk belang.  
 

Instructies:    
• Aanvragen in de Nederlandse taal opmaken. Indien de jonge onderzoeker de Nederlandse  

taal niet goed beheerst (bij buitenlandse onderzoekers) dan mag de aanvraag in het 

Engels worden opgemaakt. 
• Gebruik geen namen/ acroniemen etc. waardoor blindering niet meer mogelijk is.  

• Namen van/ afkortingen/ verwijzingen naar (bekende) projecten/ betrokken P.I.s dienen 
niet opgenomen te zijn in de aanvraag zelf. 

• Referenties in Vancouver stijl.  
 

Specifieke aandachtspunten:  
• Waarom past het project binnen Strong Babies. 

• Beschrijf duidelijk de haalbaarheid van de studie. 

• Waar wordt het bedrag aan besteed? 
• Wat is uw eigen inbreng?  

• Onderbouw het aantal proefpersonen en/of proefdieren.  

• Indien u proefdieren gebruikt, beschrijft u waarom een diermodel noodzakelijk is om de 
onderzoeksvraag te beantwoorden. Geef aan waarom u geen in vitro model of humane 

studie kunt gebruiken.   
• Hoe gaat u om met datamanagement? Beschrijf beknopt hoe u data gaat verzamelen en 

analyseren, hoe u de data bewaart tijdens en na afloop van het project. 
 

Projectaanvraag  
1. Titel 
2. Beoogde duur project en haalbaarheid succesvolle afronding binnen de beoogde termijn 

en het budget 
3. Lekensamenvatting (max 150 woorden) 
4. Achtergrondinformatie (max 500 woorden) 

5. Doelstelling/ vraagstelling (max 100 woorden) 
6. Waarom past het project binnen Strong Babies (max 150 woorden) 

7. Opzet en wijze van uitvoering inclusief waar het bedrag aan wordt besteed (max 200 
woorden) 

8. Referenties (max 15) 
 


