
 

 
Aanvraagformulier Aanmoedigingssubsidie Innovatie & Onderzoek 
Ziekenhuisfysiotherapie 2021 
 
Om innovaties en onderzoek binnen de ziekenhuisfysiotherapie te stimuleren looft de NVZF sinds 2018 
jaarlijks een aanmoedigingssubsidie van € 2.500 uit voor het meest veelbelovende innovatie- en/of 
onderzoeksproject. Alle ziekenhuisfysiotherapeuten worden uitgenodigd om een project in te dienen om in 
aanmerking te komen voor de aanmoedigingssubsidie. Tijdens haar jaarcongres in november zal de 
NVZF de winnaar van deze subsidie bekend maken en ter plekke de cheque overhandigen. Wil je 
meedingen naar deze aanmoedigingssubsidie? Stuur dan onderstaand formulier vóór 15-09-2021 naar 
secretariaat@nvzf.nl. 
 
 
Naam project 
 
 
 
Aanleiding onderzoek/project (max. 200 woorden) 
 
 
 
Doelstelling (max. 100 woorden) 
 
 
 
Werkplan/Methode (max. 200 woorden) 
 
 
 
Tijdpad van onderzoek/project (max. 100 woorden) 
 
 
 
Wat levert het onderzoek/project de ziekenhuisfysiotherapie op? (max. 100 woorden) 
 
 
 
Waaraan wordt het subsidiebedrag precies besteed? (max. 100 woorden) 
 
 
 
Wie zijn eventuele samenwerkingspartners? (max. 50 woorden) 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur NVZF beoordeelt de ingediende aanvraagformulieren (1e ronde) en komt hiermee tot een 
keuze voor maximaal 5 onderzoeken/projecten die per project maximaal 2 minuten mogen pitchen (2e 
ronde) tijdens het jaarcongres NVZF. Het eindoordeel over het meest geschikte project voor de subsidie 
wordt daarna voor 25% door de congresdeelnemers en voor 75% door de jury (minimaal bestaande uit 3 
NVZF (bestuurs)leden) geveld. 
 

 
  



 
Aanmoedigingssubsidie Innovatie & Onderzoek Ziekenhuisfysiotherapie 
 
Om innovaties en onderzoek binnen de ziekenhuisfysiotherapie te stimuleren looft de NVZF sinds 2018 
jaarlijks een aanmoedigingssubsidie van € 2.500 uit voor het meest veelbelovende innovatie- en/of 
onderzoeksproject. Alle ziekenhuisfysiotherapeuten worden uitgenodigd om een project in te dienen om in 
aanmerking te komen voor de aanmoedigingssubsidie. Het kan gaan om nieuwe (kleine) projecten of om 
een afgebakend onderdeel binnen een (groter) project. Een (formele) wetenschappelijke evaluatie hoeft 
geen onderdeel uit te maken van het aan te vragen project.  
 
Tijdens haar jaarcongres zal de NVZF de winnaar van deze subsidie bekend maken en ter plekke de 
cheque overhandigen. De winnaar van de aanmoedigingssubsidie verplicht zich tot het publiceren van de 
resultaten van het project tijdens het volgende jaarcongres, op de NVZF- website en/of specialistenkatern 
van de NVZF in de Fysiopraxis.  
 
De selectie bestaat uit twee rondes: 
 

1) Screenen ingediende aanvraagformulieren door bestuur NVZF 
2) Korte pitch (2 minuten) tijdens het NVZF-jaarcongres van hiervoor bij stap 1 geselecteerde 

projecten 
 

 
Weging 
Het bestuur NVZF beoordeelt de ingediende aanvraagformulieren (1e ronde) en komt hiermee tot een 
keuze voor maximaal 5 projecten die mogen pitchen (2e ronde). Mochten ingediende plannen uit een 
ziekenhuis komen waar een bestuurslid zelf werkzaam is, dan wordt dit lid uitgesloten van het 
keuzeproces. Minimaal 3 bestuursleden vormen de jury. Als vanwege belangenverstrengeling te weinig 
juryleden overblijven dan wordt het tekort aangevuld vanuit het ledenbestand. 
 
Voor de pitches geldt de stem van het congres voor 25% en de stem van de jury voor 75%. Uitreiking van 
de cheque aan de winnaar vindt plaats tijdens het congres. 
 
Randvoorwaarden 
Alle ziekenhuisfysiotherapeuten kunnen een aanvraag indienen. Om in aanmerking te komen voor de 
aanmoedigingssubsidie moet het aanvraagformulier volledig ingevuld worden en toegestuurd worden naar 
de NVZF.  
 
Van de winnaar wordt als tegenprestatie verwacht dat hij of zij tijdens het daaropvolgende jaarcongres 
presenteert hoe de aanmoedigingssubsidie is besteed en hoe de ziekenhuisfysiotherapie hiervan kan 
profiteren. Tevens wordt aandacht aan het onderzoek/project besteed op NVZF-website en/of NVZF-
pagina in Fysiopraxis. 
 
Als het onderzoek/project onvoldoende uit de verf komt, getoetst aan de ingediende aanvraag, kan de 
NVZF tot (gedeeltelijke) terugvordering van de aanmoedigingssubsidie overgaan. 


