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VOORAANVRAAG ZORGEVALUATIE 
LEADING THE CHANGE RONDE 2 
Na invulling slaat u het document op en stuurt u het, met het formulier Doelmatigheidswinst en 
eventuele overige bijlagen, naar trialbureau@zorgevaluatienederland.nl  
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DEEL 1 – ALGEMENE INFORMATIE 

1A INDIENER 
Titulatuur:  

Voorletters*: 

Voornaam*: 

Voorvoegsels:  

Naam*: 

Achtervoegsels: 

Geslacht: 

Telefoon*: 

Functie: 

Opleiding: 

Studierichting: 

E-mail*:  

1B ORGANISATIE 
Organisatienaam*: 

Afdeling*: 

Onderafdeling: 

Straat/postbus*: 

Nummer*: 

Postcode*: 

Plaats*: 

1C WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING 
Naam*: 

Straat/postbus*: 

Nummer*: 

Postcode*: 

Plaats*: 
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Telefoon*: 

1D CONTACTPERSOON WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING 
Titulatuur: 

Voorletters*: 

Voornaam*: 

Voorvoegsels: 

Naam*: 

Achtervoegsels: 

Geslacht: 

Telefoon*: 

Functie: 

E-mail*:  

DEEL 2 - PROJECT 
Projecttitel*:  

Geplande startdatum*: 

Duur van het project*: 

Datum indienen*: 

Projecttype*:    RCT  Cohort  Anders: 

SAMENVATTING 
Samenvatting*: maximaal 1500 tekens 

Trefwoorden*: 

het aantal woorden dat u maximaal in dit veld mag opgeven, is 10. U dient de woorden te scheiden met een komma 



De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht 4 

AANPAK 
Korte beschrijving van de aanpak die u voor ogen heeft*: maximaal 1500 tekens 

DEEL 3 – RELEVANTIE 
Ten behoeve van het beoordelen van de relevantie vragen we u in te gaan op de volgende punten: 

De ernst en incidentie/prevalentie van de betreffende aandoening: maximaal 100 tekens 

De maatschappelijke kosten op jaarbasis: maximaal 100 tekens

De urgentie, waarom moet dit project nu uitgevoerd worden? maximaal 100 tekens 

De haalbaarheid van uw project: maximaal 100 tekens 

De impact van de uitkomsten op uw vakgebied/ de maatschappelijke impact: maximaal 100 tekens 

Betrokkenheid van de patiënt: is een patiëntenorganisatie betrokken? Zo ja, welke organisatie en op 
welke wijze is deze betrokken? 

Waar in de kennisagenda staat de vraag waar deze aanvraag betrekking op heeft? 
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DEEL 4 - PROJECTGROEP 
Voor de projectgroep mag u maximaal 10 leden opgeven. 

U dient in elk geval leden met de volgende rollen toe te voegen (neem daarbij a.u.b. een organisatie 
op waar daadwerkelijk post naar gestuurd kan worden):  

4A PROJECTLEIDER ÉN PENVOERDER 
U kunt meerdere keren een projectleider toevoegen echter u kunt maar één keer een projectlid 
toevoegen die als rol heeft "Projectleider én penvoerder".  

Titulatuur: 

Voorletters*: 

Voornaam*: 

Voorvoegsels: 

Naam*: 

Achtervoegsels: 

Geslacht: 

Telefoon*: 

Functie: 

Opleiding: 

Studierichting: 

E-mail*:  

Organisatienaam*: 

Afdeling*: 

Onderafdeling: 

Straat/postbus*: 

Nummer*: 

Postcode*: 

Plaats*: 

4B BESTUURLIJK VERANTWOORDELIJKE 
Titulatuur: 

Voorletters*: 
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Voornaam*: 

Voorvoegsels: 

Naam*: 

Achtervoegsels: 

Geslacht: 

Telefoon*: 

Functie: 

Opleiding: 

Studierichting: 

E-mail*:  

Organisatienaam*: 

Afdeling*: 

Onderafdeling: 

Straat/postbus*: 

Nummer*: 

Postcode*: 

Plaats*: 

4C HOOFDAANVRAGER
Titulatuur: 

Voorletters*: 

Voornaam*: 

Voorvoegsels: 

Naam*: 

Achtervoegsels: 

Geslacht: 

Telefoon*: 

Functie: 

Opleiding: 



4D OVERIGE PROJECTLEDEN (1)

Titulatuur: 

Voorletters*: 

Voornaam*: 

Voorvoegsels: 

Naam*: 

Achtervoegsels: 

Geslacht: 

Telefoon*: 

Functie: 

Rol*:  

Opleiding: 

Studierichting: 

E-mail*:  

Organisatienaam*: 

Afdeling*: 

Onderafdeling: 

Straat/postbus*: 

Nummer*: 

Postcode*: 

Plaats*: 
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Studierichting: 

E-mail*: 

Organisatienaam*: 

Afdeling*: 

Onderafdeling: 

Straat/postbus*: 

Nummer*: 

Postcode*: 

Plaats*: 



4D OVERIGE PROJECTLEDEN (2)

Titulatuur: 

Voorletters*: 

Voornaam*: 

Voorvoegsels: 

Naam*: 

Achtervoegsels: 

Geslacht: 

Telefoon*: 

Functie: 

Rol*:  

Opleiding: 

Studierichting: 

E-mail*:  

Organisatienaam*: 

Afdeling*: 

Onderafdeling: 

Straat/postbus*: 

Nummer*: 

Postcode*: 

Plaats*: 

4D OVERIGE PROJECTLEDEN  (3)

Titulatuur: 

Voorletters*: 

Voornaam*: 

Voorvoegsels: 

Naam*: 

Achtervoegsels: 

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht 
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Geslacht: 

Telefoon*: 

Functie: 

Rol*:  

Opleiding: 

Studierichting: 

E-mail*:  

Organisatienaam*: 

Afdeling*: 

Onderafdeling: 

Straat/postbus*: 

Nummer*: 

Postcode*: 

Plaats*:  

4D OVERIGE PROJECTLEDEN (4)

Titulatuur: 

Voorletters*: 

Voornaam*: 

Voorvoegsels: 

Naam*: 

Achtervoegsels: 

Geslacht: 

Telefoon*: 

Functie: 

Rol*:  

Opleiding: 

Studierichting: 

E-mail*:  
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14 
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Organisatienaam*: 

Afdeling*: 

Onderafdeling: 

Straat/postbus*: 

Nummer*: 

Postcode*: 

Plaats*: 

4D OVERIGE PROJECTLEDEN (5)

Titulatuur: 

Voorletters*: 

Voornaam*: 

Voorvoegsels: 

Naam*: 

Achtervoegsels: 

Geslacht: 

Telefoon*: 

Functie: 

Rol*:  

Opleiding: 

Studierichting: 

E-mail*:  

Organisatienaam*: 

Afdeling*: 

Onderafdeling: 

Straat/postbus*: 

Nummer*: 

Postcode*: 

Plaats*: 
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4D OVERIGE PROJECTLEDEN (6)

Titulatuur: 

Voorletters*: 

Voornaam*: 

Voorvoegsels: 

Naam*: 

Achtervoegsels: 

Geslacht: 

Telefoon*: 

Functie: 

Rol*:  

Opleiding: 

Studierichting: 

E-mail*:  

Organisatienaam*: 

Afdeling*: 

Onderafdeling: 

Straat/postbus*: 

Nummer*: 

Postcode*: 

Plaats*: 

4D OVERIGE PROJECTLEDEN (7)

Titulatuur: 

Voorletters*: 

Voornaam*: 

Voorvoegsels: 

Naam*: 

Achtervoegsels: 

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht
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Geslacht: 

Telefoon*: 

Functie: 

Rol*:  

Opleiding: 

Studierichting: 

E-mail*:*:

Organisatienaam*: 

Afdeling*: 

Onderafdeling: 

Straat/postbus*: 

Nummer*: 

Postcode*: 

Plaats*: 

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht

4E STATISTIEK/EPIDEMIOLOGIE/HTA  
U kunt zelf een epidemioloog en HTA specialist kiezen, of u kunt zich hierin laten ondersteunen 
door/via het Trialbureau Zorgevaluatie. 

Wilt u zich hierin laten ondersteunen door het Trialbureau Zorgevaluatie?*  Ja Nee 

12 
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DEEL 5 – IMPLEMENTATIE 
Het uiteindelijke doel van zorgevaluatie is verandering van de praktijk. Dit betekent dat de 
uitkomsten van uw project geïmplementeerd moeten worden. Omschrijf hoe de implementatie 
gemeten kan worden:  

DEEL 6 – OVERIG 

Heeft u deze aanvraag eerder bij een ZonMw programma ingediend?* Ja Nee 

Indien ja, stuurt u de afwijzingsbrief mee als bijlage bij deze aanvraag. 

DEEL 7 – DISCIPLINES  
Geeft u hier aan binnen welke discipline(s) uw onderzoek valt. De indeling van disciplines is 
gebaseerd op de NARCIS classificatie. U kunt maximaal 5 disciplines aangeven in volgorde van 
relevantie (1=meest relevant, 5=minst relevant). Deze informatie wordt gebruikt als ondersteuning 
van het beoordelingsproces en voor in- en externe rapportages over onderzoeksfinanciering.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

DEEL 8 – BIJLAGEN 

Na invulling slaat u het document op en stuurt u het, met het ingevulde formulier 
Doelmatigheidswinst en eventuele overige bijlagen, naar trialbureau@zorgevaluatienederland.nl 
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