
Instructie voor Grant aanvragen Dutch Uro-Oncology Study Group 

 

De Dutch Uro-Oncology Study Group (DUOS) biedt haar leden de mogelijkheid 

een verzoek in te dienen voor ondersteuning van wetenschappelijke projecten 

die in het kader van DUOS worden uitgevoerd. Drie Grant vormen zijn 

beschikbaar: 

1. Een start-up grant  of schrijfgrant van 5.000 euro om bij te dragen in de 

kosten voor het starten van een DUOS studie (omvang ca. 2x A4) 

2. Een complementation grant (omvang ca. 2x A4) van maximaal 15.000 euro die het mogelijk 

moet maken lopend onderzoek af te ronden, omdat de eigen subsidie daarvoor ontoereikend is. 

Basaal, translationeel, epidemiologisch en klinisch onderzoek komen alle in aanmerking voor de 

subsidievormen.  

3. Uitgewerkt en goed onderbouwd onderzoek ( Engelstalig) maximaal 50.000 euro dat aansluit bij 

de DUOS doelstellingen en dat wordt gedragen door de Werkgroep Spierinvasief 

Blaascarcinoom of de Werkgroep Gemetastaseerd Prostaatcarcinoom. 

Criteria 

Er wordt beoordeeld op 5 criteria.  

1. Wetenschappelijke relevantie 

2.  Onderbouwing waarschijnlijkheid verkrijgen externe financiering 

3.  Betrokkenheid participatie in DUOS centra (deelname 2 sites of meer)  

4.  Uitzicht op vervolg van het onderzoek als studie binnen DUOS 

5.  Relevantie eerder aan orde geweest (bv in werkgroep of DUOS Symposium). 

 

Daarnaast: 

1) De onderzoeker presenteert de resultaten van zijn/haar onderzoek op het jaarlijkse DUOS-

Symposium in december; 

2) DUOS wordt vermeld in het wetenschappelijk artikel dat uit het onderzoek voortvloeit.   

 

 

  

 



Procedure indiening 

Indiening dient te geschieden volgens onderstaand format.  Grants worden twee keer per jaar 

toegekend en de deadline voor indiening is 1 januari en 1 juli van het kalenderjaar. U moet uw aanvraag 

in PDF elektronisch indienen via communicatie@stichtingduos.nl. Grantvorm 3 dient voorafgaand aan 

indiening te zijn beoordeeld door de DUOS-werkgroep waar het onderzoek betrekking op heeft. De 

aanvraag wordt beoordeeld op de wetenschappelijke kwaliteit alsmede de relevantie van het onderzoek 

voor DUOS. Indien de werkgroep positief oordeelt, zal de voorzitter van de werkgroep tijdens de 

halfjaarlijkse bestuursvergadering van DUOS (medio maart en medio september) het voorstel ter 

accordering aan het bestuur voorleggen. Het voorstel wordt aangenomen bij meerderheid van 

stemmen, of in geval van gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter van het bestuur bepalend. 

Na akkoord, zal u binnen twee weken na afloop van de halfjaarlijkse bestuursvergadering worden 

bericht over eventuele toekenning. De leden van DUOS zullen geïnformeerd worden via de Nieuwsbrief 

en op het jaarlijkse DUOS-Symposium in december. 

Format Grant aanvraag DUOS 

Beschrijf uw onderzoek in maximaal twee A4 (Arial, 10 pt), exclusief referenties, één figuur en één tabel. 

Optie 3 een meer uitgewerkt, Engelstalig voorstel 

1. Titel 

2. Introductie en achtergrond 

3. Doel 

4. Onderzoeksopzet 

5. Budget 

6. Relevantie voor DUOS 

7. Referenties 

8. Figuur / Tabel 

9. Handtekening hoofdonderzoeker  

mailto:communicatie@stichtingduos.nl

