Toetsingskader en procedure subsidieverzoeken
NVvP Wetenschap & Innovatie
1. Doelstelling van de subsidieregeling
De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten stimuleert wetenschappelijk
onderzoek naar het podotherapeutisch handelen door gelden uit het Wetenschapsen Innovatiebudget beschikbaar te stellen voor kwalitatief hoogstaand klinisch
onderzoek gericht op podotherapie en de implementatie hiervan in de
podotherapeutische praktijk. Met het beschikbaar stellen van subsidiemiddelen
streeft de NVvP ernaar om onderzoek en projecten te stimuleren die een
toegevoegde waarde opleveren voor de podotherapie in meest brede zin.
Hieronder wordt o.a. verstaan de kwaliteit van zorg, substitutie van de tweede naar
de eerste lijn en efficiëntie van de zorg.
2. Toetsingskader
De relevantie van het onderzoek voor het podotherapeutisch werkveld is van groot
belang. Dit kan een patiëntgebonden onderzoek met als doel diagnostische
technieken of behandelmethoden te ontwikkelen, onderzoeken of evalueren. Maar
ook het ontwikkelen van richtlijnen, aanbevelingen en protocollen. Tevens kan
epidemiologisch onderzoek gericht op pathologieën die veel gezien worden door de
podotherapeut hieronder vallen. Uiteraard dient de opzet van het project te
voldoen aan de daarvoor geldende wetenschappelijke standaarden. Daarnaast
wordt gekeken naar de implementatiemogelijkheden naar de podotherapeutische
praktijk; in hoeverre zijn de resultaten van het onderzoek toepasbaar in de praktijk
en welke vervolgstappen zijn nodig voor het behalen van het gewenste resultaat?
Het voorstel dient aan te sluiten bij één van de door de NVvP geformuleerde
beleidsthema’s:
1. Profileren en positioneren
2. Intensiveren structurele samenwerking
3. Innoveren op gebied van ziekte, zorg, gedrag en gezondheid
4. Borgen en aantoonbaar maken van integrale kwaliteit
Bij voorkeur zijn er één of meerdere podotherapeuten betrokken bij het onderzoek,
in het onderzoeksteam of als extern expert zodat het onderzoek goed aansluit bij
het podotherapeutisch werkveld.
Bij de beoordeling van een subsidieverzoek toetst de Commissie
Wetenschap en Innovatie en het bestuur van de NVvP het subsidieverzoek aan
enkele van de volgende criteria:
- Het project draagt bij aan het vergroten van de kennis op het gebied van de
podotherapie
- Het project draagt bij aan het vergroten van de kwaliteit van de
podotherapeutische zorg
- Met het project wordt een bijdrage geleverd aan efficiënte gezondheidszorg
(substitutie etc.)
- Het project richt zich op het verbeteren van zorg voor een patiëntengroep
die veel gezien wordt door de podotherapeut

Hieronder een aantal aspecten die in het subsidieverzoek opgenomen moeten
worden. Voor uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar het format voor het
subsidieverzoek.
- De meerwaarde en het innovatief karakter van het project ten opzichte van
eventueel bestaande vergelijkbare projecten of initiatieven worden helder
weergegeven
- De doelstelling van het project is helder geformuleerd
- Het voorstel beschrijft op welke wijze podotherapeuten betrokken worden
bij het onderzoek/project
- Het projectvoorstel beschrijft wat de beoogde resultaten zijn en op welke
wijze de resultaten bijdragen aan de geformuleerde doelstelling
- Een omschrijving van de wijze waarop de resultaten geborgd en breder
verspreid zullen worden
- Het voorstel heeft een sluitende begroting, gebaseerd op kosten en
tarieven die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk zijn
- De begroting past in het beschikbare budget van de NVvP voor
wetenschappelijk onderzoek
- Het voorstel heeft een reële tijdsplanning
- De methode van het onderzoek (type onderzoek, deelnemers, eventuele
statistische analyses, uitkomstmaten etc.) is duidelijk beschreven
3. Procedure
Wanneer de complete aanvraag door de NVvP is ontvangen, kan binnen acht weken
een reactie worden verwacht. Indien er sprake is van een spoedprocedure, dan zal
dit duidelijk op het formulier vermeld moeten worden. Er wordt getracht naar een
zo spoedig mogelijke afhandeling.
Het bestuur van de NVvP legt iedere subsidieaanvraag ter advisering voor aan de
Commissie Wetenschap en Innovatie. Leden van de commissie zijn
podotherapeuten met kennis en ervaring in wetenschappelijk onderzoek. De
geformuleerde toetsingscriteria vormen een handvat voor de beoordeling van een
subsidieverzoek. Het is niet vereist dat een verzoek aan alle criteria voldoet. De
Commissie W & I toetst het subsidieverzoek aan de verschillende criteria en brengt
vervolgens schriftelij een advies uit aan het bestuur van de NVvP. Het bestuur toetst
vervolgens het uitgebrachte advies en beziet tevens of het financiële kader ruimte
biedt voor het verzoek. De uitkomst van de inhoudelijke en financiële toetsing
wordt door het bestuur aan subsidieaanvrager medegedeeld.
Subsidieverzoeken en vragen kunnen gemaild worden naar Amy Dieker,
Beleidsmedewerker W&I: amy.dieker@podotherapie.nl
Let op: Het kan zijn dat uw onderzoek valt onder de wet medisch-wetenschappelijk
onderzoek met mensen (WMO). Indien dit het geval is dient u toestemming aan te
vragen bij de Medische Ethische Toetsingscommissie (METC). Indien een onderzoek
geen toestemming krijgt van de METC Toetsingscommissie mag het niet
plaatsvinden. Er zijn kosten verbonden aan het laten toetsen van uw
onderzoeksvoorstel door de METC. Kijk voor meer informatie op de website van
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO): http://www.ccmo.nl/nl
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