NVIC-research Grant 2021
Instructies voor het schrijven van een onderzoeksvoorstel
1.Titel (maximaal 25 woorden).
Vat het project samen onder een pakkende titel. Vermeld in de titel liefst de methode van
het onderzoek (bijvoorbeeld: ‘een prospectief gerandomiseerde studie’ of ‘een
observationele cohortstudie’).
2. Samenvatting (maximaal 250 woorden).
Geef een korte beschrijving van de doelstelling(en) van de studie. Beschrijf welke hypothese
wordt getoetst en met welke methodologie.
3. Introductie (maximaal 300 woorden).
Beschrijf de achtergrond bij de studie en verwijs hierbij naar relevant eerder onderzoek.
Formuleer de doelstelling(en).
4. Onderzoekshypothese.
Formuleer de primaire hypothese die bij dit onderzoek getoetst zal worden.
5. Methode (maximaal 300 woorden).
Beschrijf op gedetailleerde wijze de methode waarmee het onderzoek zal worden
uitgevoerd.
Vermeld het aantal proefdieren/proefpersonen/patiënten dat aan het onderzoek zal
deelnemen. Vermeld ook de powerberekening waarop het gekozen aantal is gebaseerd.
Beschrijf de statistische methode die zal worden gebruikt om de betrouwbaarheid van de
resultaten te bepalen.
Beschrijf de haalbaarheid van project, inclusief minimaal een tijdslijn van project (verwachte
startdatum-einddatum) en onderbouwing dat de financiële ondersteuning van de NVICresearch Grant substantieel en noodzakelijk is om project een betere voortgang te geven.
6. Conclusie.
Besluit met het belang van het project en de argumentatie waarom dit project de NVIC
Research Grant 20xx verdient.
7. Literatuur.
Geef relevante literatuur op in de volgorde waarin eraan gerefereerd wordt in de tekst.
Refereer aan deze literatuur in Vancouver-stijl. Maximaal 10 referenties.
8. Presentatie.
Maak een PowerPointpresentatie van maximaal 5 dia’s (in 16:9 formaat) en stuur deze mee
met het onderzoeksvoorstel.
Een aantal indieners kan worden gevraagd het onderzoeksvoorstel kort te presenteren.

Randvoorwaarden NVIC-research Grant
Doelstelling NVIC-research Grant
Ondersteuning van startende onderzoekers (klinisch, basaal) om 1e/vervolgstap te zetten bij
opzetten/uitwerken van onderzoekproject.
Indieners
Hoofdindiener dient gewoon of buitengewoon lid te zijn van de NVIC, en dient zich in te
schrijven voor najaarscongres waar NVIC-research Grant wordt uitgereikt.
Hoofdindiener mag maximaal 50 jaar oud zijn en de aanvraag dient maximaal 10 jaar na
registratie tot intensivist of 10 jaar na promotiedatum ingediend te worden.
Beoordelaars
Jury ter beoordeling NVIC-research Grant bestaat uit de leden van de NVICcongrescommissie.
Beoordelaars zullen geen beoordeling geven van een voorstel als:
- Zij betrokkenheid hebben bij het ingediende project.
- Voorstel afkomstig is uit centrum waar beoordelaar een vaste aanstelling heeft.
Beoordeling
Volgens volgende criteria: (0-10 per criterium; max 40 punten)
- Wetenschap
o Criteria in beoordeling wetenschap (heldere hypothese, juiste populatie,
statistisch juiste methode, duidelijke en relevante eindpunten).
- Originaliteit.
- Klinische toepasbaarheid.
- Haalbaarheid
o Criteria in beoordeling:
§ Inschatting dat project binnen 2 jaar afgerond kan worden.
§ Gevraagde financiële ondersteuning is reëel en noodzakelijk voor dit
project.
Natraject
Bij voorkeur binnen 2,5 jaar na uitreiking: uitnodiging voor presentatie, bij voorkeur op
intensivistendagen over resultaten gerelateerd aan NVIC-research Grant.
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