
SGF formulier 
voor onderzoekers
Formulier voor het schrijven van een Nederlandstalige  
versie van de onderzoeksaanvraag voor cliëntreferenten.

Bij dit formulier hoort een handreiking voor onderzoekers met een toelichting 

inclusief voorbeelden ter inspiratie. Neem ook kennis van het SGF formulier 

beoordelen onderzoeksaanvragen vanuit cliëntenperspectief 

(www.gezondheidsfondsen.nl).
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1A. PROJECT PITCH (SAMENVATTING)    MAX. 200 WOORDEN

Bedenk een aansprekende titel in begrijpelijke taal. Omschrijf kort de aanleiding (probleem, urgentie) en  

achtergrond (wat is al bekend?). Formuleer ook de doelstelling en relevantie van uw onderzoek.  

Kortom: stel u voor dat u in één minuut het project zou mogen toelichten in de lift voor een belangrijk persoon. 

1B. PLAN VAN AANPAK: ONDERZOEKSMETHODE  MAX. 400 WOORDEN

Omschrijf  kort de methode waarvoor u gekozen heeft voordat u de volgende vragen beantwoordt. Omschrijf 

eventueel kort de interventie en/of de instrumenten die in het onderzoek worden gebruikt. Voeg bij voorkeur  

een stroomschema van het onderzoek toe. 

2. RELEVANTIE VOOR DE DOELGROEP                                                                                MAX. 200 WOORDEN

Geef aan waarom dit onderzoek van belang is en voor welke doelgroep. Wat is er nieuw aan dit onderzoek, 

welke resultaten verwacht u dat dit oplevert en voor wie?

3. RELEVANTIE VOOR DE MAATSCHAPPIJ MAX. 150 WOORDEN

Wat is het maatschappelijk belang van dit onderzoek? Denk bijvoorbeeld aan betere preventie of snellere  

diagnostiek, lagere kosten of toegenomen arbeidsmarktparticipatie.

4. RISICO’S VOOR STUDIEDEELNEMERS                                                                            MAX. 150 WOORDEN

Wat zijn de risico’s voor de studiedeelnemers?

5. BELASTING VOOR STUDIEDEELNEMERS                                                                        MAX. 150 WOORDEN

Wat is de belasting voor de studiedeelnemers? Wat moet een deelnemer precies doen en hoe vaak?  

Welke activiteiten moet een deelnemer uitvoeren, hoe vaak en waar?
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6. HAALBAARHEID VAN HET ONDERZOEK                                                                            MAX. 150 WOORDEN

Omschrijf de haalbaarheid van de studie in termen van werving van voldoende deelnemers, samenwerking met 

relevante disciplines, aanwezigheid van randvoorwaarden etc.

7. CLIËNTENPARTICIPATIE                                                                                                  MAX. 150 WOORDEN

Zijn vertegenwoordigers van de doelgroep betrokken bij het ontwerp, de uitvoering, de verspreiding en/of 

implementatie van de studie? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

8. REPRESENTATIVITEIT                                                                                                      MAX. 150 WOORDEN

Biedt u aandacht aan ‘diversiteit’ als het gaat om de studie-deelnemers? En zijn betrokken cliënt  

(-vertegenwoordigers) voldoende representatief voor de doelgroep van dit onderzoek?

9. ETHIEK EN VEILIGHEID MAX. 150 WOORDEN

Is er al een patiëntenbrief (PIF) beschikbaar? Is goedkeuring door de METC aangevraagd of al toegekend?

Geef aan hoe u rekening houdt met de privacy van studiedeelnemers. 

10. COMMUNICATIE MAX. 150 WOORDEN

Welke communicatiemiddelen worden in en buiten het onderzoek ingezet? Hoe worden verschillende belang-

hebbenden op de hoogte gebracht van de resultaten? 

11. IMPLEMENTATIE VAN ONDERZOEKSRESULTATEN MAX. 150 WOORDEN

Indien het onderzoek succesvol is, wat zijn dan logische vervolgstappen?

Hoe kunnen de resultaten in de praktijk worden gebruikt en op welke termijn kan dit plaatsvinden?



Samenwerkende GezondheidsFondsen

Stationsplein 139 (2e etage)

3818 LE Amersfoort

Voorheen
Astma Fonds

Colofon
Dit formulier en bijbehorende handreiking voor onderzoekers is tot stand  

gekomen o.l.v. de projectgroep Patiëntenparticipatie van de Samenwerkende GezondheidsFondsen. 

Gebruik en aanpassen van dit formulier zijn toegestaan met bronvermelding.  

Voor informatie of vragen, mail naar: secretariaat@gezondheidsfonden.nl


