UNO-VUmc Onderzoek & Praktijkprijs
Wil jij in jouw organisatie meehelpen de zorg aan je patiënten verder te ontwikkelen? Of wil
je onderzoeken of het invoeren van die nieuwe werkwijze leidt tot de gewenste uitkomsten?
Kortom: wil jij wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek uitvoeren in jouw organisatie?
Meld jouw onderzoeksproject dan aan voor de UNO-VUmc Onderzoek & Praktijkprijs van
€10.000!
DOEL: VERBETEREN VAN DE ZORG
Het doel is het stimuleren van kleinschalige, praktijkgerichte onderzoeksprojecten in UNO-VUmc
zorgorganisaties die zich richten op het verbeteren van de zorg voor patiënten.
Er zijn twee typen projecten mogelijk:
1) Je wilt een werkwijze of product ontwikkelen voor een probleem of vraag die je signaleert in de
praktijk, en onderzoeken of deze werkwijze een oplossing biedt.
Voorbeeld: In de revalidatie maken jullie gebruik van specifieke technologie, bij revalidanten
zie je daarvan goede resultaten. Je wil graag onderzoeken of bewoners van de PG afdeling deze
technologie ook kunnen gebruiken in de therapie
2) Je wilt onderzoeken of een werkwijze of product die al in jouw organisatie wordt gebruikt, ook leidt
tot de gewenste uitkomsten. Of: je wilt onderzoeken of een werkwijze die elders leidt tot gewenste
uitkomsten, óók in jouw organisatie goed werkt.
Voorbeeld: Op jullie GRZ afdeling passen jullie een specifieke fysiotherapie toe voor CVA
patiënten, maar leidt deze ook tot de gewenste uitkomsten en hoe ervaren de patiënten deze
therapie?
Ter inspiratie zie de winnaars van de afgelopen ronde: https://unovumc.nl/nieuws/uno-onderzoekpraktijkprijs-uitgereikt/
WAAR MOET JE AAN VOLDOEN VOOR DEELNAME?







Je bent/jullie zijn (een) medewerker(s) van een zorgorganisatie, lid van het UNO-VUmc
Je hebt een idee voor een wetenschappelijk praktijkgericht onderzoeksproject dat mogelijk
bijdraagt aan verbetering van de zorg voor patiënten.
Het onderzoeksproject wordt binnen één jaar na de start ervan afgerond.
Bij toekenning van het onderzoeksproject zal eerst via de medisch ethische
toetsingscommissie van het Amsterdam UMC, locatie VUmc een niet-WMO verklaring (Wet
medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen) aangevraagd moet worden. Onderzoekers
van het UNO-VUmc zullen hierbij helpen. Indien het voorstel WMO plichtig is, is dit niet
haalbaar dus hou hier rekening mee (zie: https://www.vumc.nl/research/overzicht/medischethische-toetsingscommissie/niet-wmo.htm). Je onderzoek zal plaatsvinden in het kader van
kwaliteitsverbetering. Dat betekent dat je gebruik moet maken van bekende werkwijzen die
niet veel extra belasting voor de bewoners vraagt. Je kunt dus niet een volledig nieuwe
intensieve interventie opzetten. Niet-WMO aanvragen worden besproken aan de hand van de
volgende criteria:
o is er geen sprake van medisch-wetenschappelijk onderzoek, en worden proefpersonen
niet aan handelingen onderworpen of worden hen geen gedragsregels opgelegd, en
o worden er geen bloedafnames en andere invasieve afnames van lichaamsmateriaal
voor onderzoek afgenomen.
We streven naar een wetenschappelijke publicatie voor in een nationaal of internationaal
vaktijdschrift (geschreven door de professional onder begeleiding van een onderzoeker van
het UNO-VUmc)
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Opzet en data-analyse worden afgestemd met onderzoekers van het UNO-VUmc.
De resultaten van het onderzoeksproject verwerk je in een verslag. Hiervoor wordt een format
aangeleverd door het UNO-VUmc. Tot slot presenteer je de uitkomsten van het project tijdens
een bijeenkomst van het UNO-VUmc (bijvoorbeeld het jaarlijkse symposium of de
halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst).
Bij publicaties, presentaties en rapportages over het project (bijvoorbeeld op websites, in
nieuwsbrieven, in artikelen) vermeld je dat het project gefinancierd wordt door het UNOVUmc.
Het aan te vragen bedrag van €10.000 wordt besteed aan:
o Onderzoeks- en ontwikkelwerkzaamheden (geen verletkosten t.b.v. scholing
personeel, wel kosten voor bijvoorbeeld ontwikkelen of voorbereiden scholing t.b.v.
onderzoek)
o Vanuit je leidinggevende krijg je tijd om het onderzoek uit te kunnen voeren;
o Ontwikkelen van materiaal ten behoeve van het onderzoeksproject (geen aanschaf
van interventie(materiaal);
o Inhuren externe deskundigheid;
o Uittypen interviews;
o Reiskosten
Het is ook mogelijk om financiering voor een onderzoeksproject aan te vragen waar al deels
financiering voor is, of waar ook elders financiering voor wordt aangevraagd, mits het project
aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet.

WAT KAN JE VERWACHTEN VAN HET UNO-VUMC?
De projecten die uitgevoerd gaan worden, krijgen ondersteuning van onderzoekers van UNO-VUmc.
Dit houdt in dat er bij aanvang van het project contact is met een onderzoeker over de opzet en
uitvoering van het project. De onderzoeker zal ook helpen bij de aanvraag van de niet-WMO verklaring
bij de medisch ethische toetsingscommissie. Halverwege het project is er een contactmoment om de
analyse en verwerking van de resultaten te bespreken. Als er analyse van gegevens met statistische
software (zoals SPSS) nodig is, kunnen onderzoekers hierbij helpen of de analyses uitvoeren. Aan het
einde van het project is ten slotte een contactmoment om de resultaten en conclusies te bespreken
en om af te stemmen hoe deze gedeeld worden (bijvoorbeeld symposium, tijdschriften, etc.).
Tussendoor is contact via de mail of telefoon en waar nodig zullen er extra contactmomenten zijn.
De onderzoekers van het UNO begeleiden bij het schrijven van het artikel.
HOE WORDT JE PROJECT BEOORDEELD?
De ingezonden onderzoeksprojecten worden beoordeeld door deelnemers aan de themagroepen en
door leden van het team UNO-VUmc, waarbij wordt gestreefd naar in totaal 4 beoordelaars per
project. Per onderzoeksproject wordt gekeken of er in de beoordelingscommissie mensen zitten die
mogelijk belang hebben bij het project (bijvoorbeeld mensen die bij dezelfde organisatie werken als
de aanvrager); zij mogen dat specifieke project dan niet mee beoordelen. Bij het beoordelen wordt
er vooral gelet op de relevantie en innovatie van het project en de haalbaarheid ervan.
De omvang van deze ronde bedraagt €10.000. Dit kan besteed worden aan één project. Wij streven
ernaar de subsidie rondes tussen organisaties en disciplines over de jaren te verdelen. Uiterlijk 6
weken na de uiterste datum voor het indienen van onderzoeksprojecten wordt bekend gemaakt welke
projecten financiering zullen ontvangen.
WAT MOET JE DOEN?
Betrek de UNO-/Wetenschaps-commissie van je zorginstelling bij de aanvraag, zij kunnen je helpen
om je ideeën goed om te zetten in een onderzoeksvoorstel
Meld je onderzoeksproject vóór 1 november 2020 aan:
Vul het formulier ‘aanvraag UNO-VUmc Onderzoek & Praktijkprijs najaar 2020’ in (Bijlage 1, te vinden
op www.unovumc.nl/onderzoeksondersteuning) en voeg hier een begroting aan toe (zie toelichting
op het aanvraagformulier en de voorbeeld begroting). Het geheel stuur je naar uno@vumc.nl.
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Mochten er vragen zijn neem contact op met onderzoeker van het UNO-VUmc, Anouk van Loon:
a.vanloon@amsterdamumc.nl
De UNO-VUmc Onderzoek & Praktijkprijs wordt 1 maal per jaar uitgereikt. De volgende ronde zal
plaatsvinden in het najaar van 2021 (aanmeldingen voor 1 oktober 2021).
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