- Aanvraagformulier Vooraanmelding Call 2019
Stichting Hartekind De vooraanvraag is de eerste aanmelding bij Stichting Hartekind. Deze
vooraanmelding dient naar aanleiding van de Call van 8 november 2018
te zijn. De deadline voor de vooraanmelding is 14 januari 2019.
De vooraanvraag bestaat uit 2 delen. Deel A en deel B.
Deel A – Aanbiedingsbrief en video
- De brief is maximaal 1 A4 en beschrijft de titel van het project, een korte omschrijving van
het project, de indiener en de deelnemende centra. Beschrijf op welk thema het onderzoek
betrekking heeft en de manier waarop.
- De video is maximaal 3 minuten waarin u in lekentaal uitlegt:
• Waarom dit onderzoek van belang is
• Wat het doel is van dit onderzoek
• Hoe u dat doel gaat bereiken
• Welke resultaten we kunnen verwachten en op welke termijn
• Wat dit onderzoek betekent voor kinderen in Nederland met een AHA. Probeert u
daarbij zo specifiek mogelijk de doelgroep en de eventueel te verwachten resultaten
te beschrijven en de termijn waarbij die te verwachten zijn. Spreek b.v. niet over korte
of lange termijn, maar over het aantal jaar dat u verwacht nodig te hebben.
De video wordt aangeleverd in wmv of avi. Andere formats zijn niet toegestaan. De video kan
via we-transfer gedeeld worden met het bestuur. Bij het indienen van de vooraanmelding geef
je akkoord voor het delen van de video met het bestuur van stichting Hartekind, de Ouderraad
en de WAR (Wetenschappelijke Advies Raad).
Deel B - Onderzoeksplan
Deel B is één A4 waarin u in het Engels voor deskundigen een kort onderzoeksplan opstelt:
• Background / Introduction to the problem
• Research question / Aim of the project
• Methods (including expected numbers) and timeline
• Expected results
• Effects of these results on health care for children with CHD
• Communication with patients, parents and peers.
• Rough estimate of the budget (in the final call you may deviate from this amount)

Criteria
- Laat puntsgewijs bovengenoemde criteria naar voren komen
- Probeer het beknopt te houden (twee documenten, beide maximaal 1 A4)
- Gebruik lettertype Arial 10
- Het voorstel dient toepasbaar te zijn op thema 3, 4 of 5 van de call. Een aanvraag van een
stimuleringsbijdrage dient toepasbaar te zijn op thema 1,2,3,4,5 van de call.
- De absolute voorkeur verdient een multicenter onderzoek met gebruik van de databases
Kincor en/of Concor

De aanvraag dient voor 14 januari 2019 ingediend te zijn via onderzoek@hartekind.nl.
Onvolledige aanvragen of aanvragen na deze datum zullen niet in behandeling worden
genomen. Uiterlijk 11 maart 2019 zal u te horen krijgen of wij u uitnodigen om een definitieve
aanvraag in te dienen.
Voor vragen over deze call kun je contact opnemen met Ruth Schotborgh, bestuurslid
onderzoek, tel 06-12406688.

