
1. Voorlopige titel onderzoek

2. Contactpersonen (dubbelrollen zijn mogelijk)

Opdrachtgever project

Naam: 

Organisatie(onderdeel):

Telefoon: 

Email:

Contactpersoon

Naam contactpersoon:

Telefoon: 

Email:

Facilitator praktijk

Naam:

Instelling:

Afdeling:

Adres:

Telefoon: 

Email:
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Aanvraagformulier Praktijkgericht Onderzoek

Centrum voor Chronische Ziekten



3. Achtergrond onderzoek

Beschrijf hier kort tegen welke achtergrond dit project moet worden gezien vanuit praktijk en literatuur. 

Hoe is de eventuele samenhang met andere onderzoeksactiviteiten? Is er een projectgroep benoemd, wie 

zijn de betrokkenen, welke disciplines zijn betrokken, wie zijn verantwoordelijk enz?

4. Projectdoel en relevantie voor de praktijk

Geef hier weer aan welke doelstellingen in de projectopdracht wordt gewerkt: 

het algemene doel en de deeldoelstellingen. 

Wat is het eindproduct van het project en aan welke eisen dient dat te voldoen?

5. Vraagstelling 

Wat is de voorlopige hoofdvraagstelling? 

(Op basis hiervan kunnen later deelvragen geformuleerd worden.)

6. Centrale onderzoeksbenadering

Licht kort toe wat de mogelijkheden en grenzen zijn binnen het onderzoek en welke 

onderzoeksbenadering hierbij past (beschrijvende kwalitatieve benadering of beschrijvende kwantitatieve 

benadering). Geef ook aan hoe het project zal worden aangepakt, wie welke taken heeft, waar de 

verantwoordelijkheden liggen, welke methoden/visies/theorieën gebruikt worden enz.
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Benodigde randvoorwaarden en realisering er van 

(stageplaats, begeleiding, tijd, plaats, onkosten, ondersteuning e.d.)

Ja/Nee Verwachte 
duur/kosten

Stageplaats          

Begeleiding          

Kosten                    

Ondersteuning (specificeer)
   

7. Standplaats en afdeling of stageplek

De standplaats geeft aan in welk gebied de studenten actief zullen zijn (gegevens kan verzamelen).

Ja Nee

Is een stageplek vereist?

Geef indien mogelijk al de naam van de afdeling aan. Zo mogelijk tevens een korte omschrijving van 

standplaats en afdeling.

Geef hier aan hoeveel studenten kunnen participeren in dit project (enkel, duo of trio). Geef de kenmerken 

weer waaraan de studenten dienen te voldoen (denk bijvoorbeeld aan bepaalde vaardigheden, attitude).
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8. Medisch Ethische Toetsingcommissie (METC)

Ja Nee

Toetsing vereist? 
(Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0009408/2017-03-01 of 
https://metc.mumc.nl)  
Zo ja, METC-aanvraag ingediend:       
Zo ja, METC-aanvraag gehonoreerd:                

9. Planning

Geef in grote lijnen aan in welke periode het project dient te worden uitgevoerd. 

10. Centrale thema’s

Geef hier aan bij welke centrale thema’s het onderzoek aansluit.

 De oudere patiënt

 Patiëntenparticipatie

 Technologie en innovatie

 Preventie en gezondheidsbevordering
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