
Rheumatology Grant 
 
Doel van de Rheumatology grant? 
Binnen de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie heeft het bestuur een stipendium ingesteld, 
de Rheumatology Grant, ter grootte van € 25.000. 
 
Het stipendium is een stimulans voor jonge onderzoekers om zich persoonlijk te ontwikkelen op het 
gebied van de reumatologie.  
 
Het stipendium kan worden gebruikt voor het verrichten van een welomschreven en vernieuwend 
onderzoek op het gebied van reumatische aandoeningen. 
 
Het stipendium wordt eenmaal per jaar uitgereikt tijdens de NVR Januarivergadering. Het 
stipendium zal het ene jaar worden uitgereikt aan een onderzoeksvoorstel met een klinisch-
epidemiologische grondslag en het andere jaar aan een onderzoeksvoorstel met een basaal-
translationele grondslag.  
 
Wie kan zich aanmelden? 
Het stipendium is bedoeld voor een reumatoloog, een reumatoloog in opleiding, of een onderzoeker 
op het gebied van de reumatologie die jonger is dan 40 jaar. De kandidaat moet (aspirant) lid zijn 
van de NVR. 
 
Waar moet een inzending uit bestaan (voorwaarden)? 
De inzending moet passen bij het thema van dat jaar (alternerend klinisch-epidemiologisch of 
basaal-translationeel). Voor 2023 staat de Grant open voor klinisch-epidemiologisch onderzoek. 
 
Een inzending dient tenminste te bestaan uit: 
1. Een curriculum vitae van de kandidaat; 
2. Een protocol, waarin onder meer: 
- De motivatie om deze grant te ontvangen door de kandidaat wordt toegelicht; 
- Een toelichting wordt gegeven op het belang van het ingezonden onderzoek voor de reumatologie; 
- Een toelichting wordt gegeven op de doelstelling / werkplan / methodologie / tijdlijn van het 
onderzoek; 
- Duidelijk wordt wat de eigen inbreng is van de kandidaat voor wat betreft de voorbereiding en de 
uitvoering van het onderzoek; 
- Duidelijk wordt wat de bijdrage van dit onderzoek is aan de persoonlijke ontwikkeling van de 
kandidaat. 
3. Een begroting (reiskosten dienen in de begroting opgenomen te worden). 
 
Het protocol dient maximaal 3 pagina's te omvatten, exclusief voorblad met titel en 
contactgegevens (1 pagina) en CV (maximaal 1 pagina). 
 
Aanbevelingsbrieven worden niet in de beoordeling meegenomen. 
 
Indien een inzender zich niet houdt aan de voorwaarden, dan wordt de inzending teruggestuurd 
naar de inzender. 
 
Beoordeling aanmeldingen 
Tijdens het beoordelingsproces zullen de leden van de Commissie Wetenschap & Innovatie alle 
aanmeldingen scoren. Als één van de beoordelaars een aanvraag wil indienen of direct betrokken is 
bij een aanvraag, dan zal een extra lid worden gezocht om de aanvragen te scoren om zo 
belangenverstrengeling te voorkomen. 



Tijdens dit proces wordt gelet op bovengenoemde voorwaarden en algemene kwaliteit van de 
aanvraag.  
Als een kandidaat reeds in het verleden een Rheumatology grant toegewezen heeft gekregen, dan 
wordt hij/zij uitgesloten van het selectieproces.  
 
Uitreiking en vervolg 
Het stipendium wordt uitgereikt tijdens de Januarivergadering . Van de winnaar van het stipendium 
wordt verwacht dat hij/zij bij de uitreiking een korte uiteenzetting  geeft over het 
onderzoeksvoorstel.  
Twee jaar na de uitreiking van de Rheumatology grant, wordt van de winnaar eveneens verwacht 
dat hij/zij de onderzoeksresultaten terugkoppelt, middels een artikel voor het Nederlands Tijdschrift 
voor Reumatologie en een voordracht op de NVR dagen. 
 
Hoe inzenden? 
Inzendingen dienen uiterlijk op 21 december 2022, 12.00 uur in het bezit te zijn van de commissie 
Wetenschap & Innovatie. Uw inzending kunt u digitaal versturen naar  info@nvr.nl, met in het 
onderwerp: Rheumatology Grant januari 2023.  
 


