Subsidie onderzoeksprojecten kinderorthopedie 2021
De AnnaFonds|NOREF bijdrage voor onderzoek wordt uitsluitend verstrekt voor
onderzoek van het ontstaan, diagnostiek en (na)behandeling en follow-up van
aangeboren en anderszins ontstane afwijkingen, ziektes en trauma’s van het steun- en
bewegingsstelsel bij kinderen en adolescenten tot hun skelet is volgroeid (21 jaar).
Toelichting
De financiële bijdragen zijn vooral bestemd voor jonge onderzoekers in kortlopende
projecten (< 2,5 jaar vanaf de toekenning). Dit kunnen ook voor- of deel of vervolgstudies zijn
binnen onderzoekprogramma’s.
Het betreft zowel fundamenteel en epidemiologisch als patiëntgebonden onderzoek door
orthopeden of relevant voor het orthopedisch handelen, ook in de raakvlakken met andere
chirurgische specialismen. Het betreft dus vooral onderzoek van groeistoornissen als
scoliose, (sport)traumata, en goed- en kwaadaardige gezwellen van de botten met velerlei
disciplines zoals genetisch, moleculair-biologisch en imaging. Inbreng in Europese projecten
is ook mogelijk.
De volgende kosten komen voor onze subsidie in aanmerking:
• Salaris van een onderzoeksassistent - bijv. laborant -: tot max. € 2500,- p.m.
• Methodologische advisering en ondersteuning (niet: bijdrage aan toetsing door METC).
• Verbruiksmaterialen en investeringen in apparaten: tot max. € 5.000,-.
• Dierproeven (met bewijs van toestemming): tot max. € 2.500,-.
Niet voor vergoeding komen in aanmerking uitgaven voor:
• Secretariële ondersteuning
• ICT hard- en software, E-Health.
• Normale exploitatie in een onderzoeksinstituut, inclusief overhead.
• Buitenlandse reizen en congresbezoek. Aanvragen vanwege langdurig verblijf wegens
stage of fellowship in het buitenland kunnen beter in dat programma worden ingediend.
Vergoeding van kosten vindt achteraf plaats op geleide van een:
₋ Procesverslag (max 250 woorden) met uitgavenoverzicht.
₋ Inhoudelijk verslag (max 500 woorden) van resultaten (voorlopig & samenvattend), ook in
de vorm van abstracts, posterteksten en/of presentaties.
₋ Voor leken begrijpelijke tekst (max. 250 woorden).
Subsidieomvang
Max. € 10.000,- per project (verhelder de rol van Anna-geld bij een omvangrijker project).
Looptijd projectsubsidie
Tot uiterlijk december 2023.
Aanvraag indienen
Vanaf 15 april - 1 juni 2021 via http://subsidieaanvraag.annafonds.nl
Aanvragen worden eind juli toegekend.
Inlichtingen j.snoek@annafonds.nl

