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In het document Voorwaarden onderzoeksfinanciering LROI onderzoekssubsidie 2024 staat uitgebreide 

informatie over de voorwaarden en de procedure. 

Let op: NOV-leden kunnen de voorwaarden inzien via MijnNOV (uw persoonlijke portal); in de map Berichten 

van de NOV/Documenten. Hier vindt u een samenvatting van de beoordeling van projectvoorstellen en de 

positie van het LROI bestuur hierin. 

Voorselectie  

• De Subcommissie LROI-subsidie (hierna te noemen Subcie) voert de voorselectie uit. De Subcie bestaat 

uit WAR leden m.u.v. de leden die betrokken zijn bij een projectvoorstel, deze leden zijn vervangen. 

De projectvoorstellen worden beoordeeld op passendheid binnen het thema en gebruik van LROI 

data, klinische relevantie, relevantie voor de patiënt en haalbaarheid. 

• Na voorselectie kunnen er maximaal 10 projectvoorstellen beoordeeld worden door referenten. 

Indien nodig zullen de 10 projectvoorstellen met de hoogste score in aanmerking komen voor review. 

Inhoudelijke (voorlopige) beoordeling 

• Inhoudelijke beoordeling van de projectvoorstellen wordt in principe door minimaal twee externe en 

twee interne referenten uitgevoerd. 

• Externe referenten tekenen vooraf een verklaring dat zij niet betrokken zijn bij het te beoordelen 

projectvoorstel. Interne referenten zijn leden van de Subcie. 

Wederhoor 

• Na de inhoudelijke beoordeling worden de referentenrapporten naar de indiener gestuurd met de 

vraag om repliek in het kader van de wederhoorprocedure. Het wederhoor gebeurt in een vastgesteld 

format dat per e-mail aan elke indiener wordt verzonden. 

Definitieve beoordeling 

• Tijdens de beoordelingsvergadering van de Subcie worden de objectieve beoordelingen van de 

referenten besproken en eventuele opmerkingen van de Subcie toegevoegd. 

• Uit de objectieve beoordelingen van de referenten volgt een objectieve ranking. Eventuele 

opmerkingen van de Subcie kunnen hieraan worden toegevoegd als advies voor het LROI bestuur. 

• Er volgt een geprioriteerde lijst van projecten welke gehonoreerd kunnen worden o.b.v. klinische en 

maatschappelijke relevantie, wetenschappelijke kwaliteit, bijdrage aan kwaliteit van orthopedische 

zorg, haalbaarheid en budget. 

• Dit totale advies wordt aan het LROI bestuur gegeven. 

Verstrekking financiering 

• Het bestuur van de LROI besluit uiteindelijk over de honorering van projectvoorstellen. 
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