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Algemene informatie dr. E. Dekkerprogramma

Het dr. E. Dekkerprogramma is het persoonsgebonden beurzenprogramma van de
Hartstichting. Het programma is bedoeld om talenten te stimuleren in alle stadia van hun
wetenschappelijke carrière en ze te trekken naar en te behouden voor het cardiovasculaire
onderzoek. Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende Dekkerbeurzen, welke zijn
onderverdeeld in beurzen voor clinici en voor niet-clinici.
Tabel 1: Overzicht Dekkerbeurzen in relatie tot carrièrefase

Carrièrefase

Klinische beurzen

Niet klinische beurzen

Student

Studentenbeurs

Studentenbeurs

Beginnend onderzoeker (niet

Junior Clinical Scientist

gepromoveerd)
Ontwikkelen tot zelfstandig onderzoeker

Clinical Scientist

Postdoc

Opbouwen van een eigen groep

Senior Clinical Scientist

Senior Scientist

Versterken/uitbreiden van eigen groep

Clinical Established

Established Investigator

Investigator
Voor elke Dekkerbeurs is er één selectieronde per jaar. Uitzondering hierop zijn de beurzen
‘Clinical established investigator’ en ‘Established investigator’ waarvoor om het jaar een
selectieronde is. De aanvraag en selectie voor de studentenbeurs vindt plaats bij de
universiteiten via de contactpersonen van de universiteiten.
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Studentenbeurs

2.1
Doelgroep
De beurs is bedoeld voor studenten in de masterfase van hun studie, die een onderzoeksstage
gaan doen op het gebied van hart- en vaatziekten.
2.2
Doelstelling
Het doel van dit stipendium is om veelbelovende studenten te interesseren voor
cardiovasculair onderzoek. De Hartstichting biedt deze studenten de mogelijkheid om buiten
hun eigen universiteit een onderzoeksstage te volgen.
2.3
Beschikbaar budget
Per universiteit zijn jaarlijks twee studentenbeurzen beschikbaar, één voor een
geneeskundestudent en één voor een student in een andere studierichting.
2.4
Omvang beurs
De beurs bedraagt maximaal € 3.000. Hiermee kunt u de reis- en verblijfkosten voor een
stage van minimaal vier maanden bekostigen.
Studenten die de resultaten van hun onderzoeksstage mogen presenteren op een
internationaal congres, kunnen een reisbeurs voor congresbezoek aanvragen. Dit kan tot twee
jaar nadat de Hartstichting het stageverslag heeft goedgekeurd. De kosten voor een
congresbezoek kunt u declareren via het dr. W. Stiggelbout-programma, zie
https://www.hartstichting.nl/wetenschappers/aanvullende-subsidies

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen.
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Voorwaarden

3.1
Voorwaarden voor de aanvrager
• U bent gedurende de hele stage in de masterfase van uw studie.
• U heeft voldoende onderzoekservaring, toont initiatief en bent in staat redelijk
zelfstandig onderzoek te doen. Dit blijkt uit de aanbevelingsbrief van de begeleider of
hoogleraar.
3.2
Voorwaarden voor het onderzoek
• Het stageonderzoek heeft een directe relatie met hart- en vaatziekten.
• De stage vindt plaats buiten de eigen universiteit. Dit mag ook in het buitenland zijn.
• De stage duurt minimaal vier maanden.
3.3
Voorwaarden voor indiening
• De student mag pas ná voordracht door de universiteit met de stage beginnen.
• De stage start binnen negen maanden na toekenning van de beurs.
• De begeleider is ervoor verantwoordelijk dat de student binnen twee maanden na
afloop van de stage een stageverslag indient. De stagebegeleider en de begeleider
vanuit de universiteit waar de student studeert moeten beiden het verslag
ondertekenen.

4

Aanvraag indienen

Studenten vragen de beurs niet direct aan bij de Hartstichting. Elke universiteit heeft een
contactpersoon waar de student informatie kan vragen en het aanvraagformulier kan
opvragen (zie bijlage). De contactpersoon neemt de aanvraag in behandeling en zorgt dat een
selectiecommissie van de universiteit de beste studenten selecteert. De contactpersoon stuurt
tussen 1 januari en 30 september de voordracht naar de Hartstichting.
De
•
•
•
•
•
•
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voordracht bestaat uit een formulier met de volgende bijlagen:
Het aanvraagformulier van de Hartstichting
Een sollicitatiebrief van de student
Het curriculum vitae van de student
Een aanbevelingsbrief van de hoogleraar
Een planning van de stage
Een begroting van de stagekosten

Procedure

De universiteiten dragen maximaal twee studenten (één geneeskunde en één nietgeneeskunde) voor die in aanmerking komen voor een
studentenbeurs. De Nederlandse Hartstichting controleert of de student en de stage aan alle
voorwaarden voldoen. Is dat het geval, dan wijzen wij de beurs toe.
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Contactgegevens

Voor inhoudelijke informatie over het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met
Team Onderzoek & Zorginnovatie van de Hartstichting. Per e-mail zijn wij bereikbaar via
research@hartstichting.nl.

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen.
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Bijlage: contactpersonen studentenbeurzen
Universiteit van Amsterdam
Mevrouw N.V. Blankendal, 020 – 5665072, N.V.Blankendal@amc.uva.nl
Vrije Universiteit Amsterdam
Mevrouw dr. I. Vergroesen, 020 – 4445290, i.vergroesen@vumc.nl
Technische Universiteit Delft
Mevrouw drs. G. de Graaf, 015 – 2788012, g.degraaf@tudelft.nl
Technische Universiteit Eindhoven
Mevrouw dr. D.W.J. van der Schaft, 040 - 2478319, d.w.j.v.d.schaft@tue.nl
Rijksuniversiteit Groningen
De heer prof. dr. R.M.F. Berger, 050 – 3612800, r.m.f.berger@umcg.nl
Universiteit Leiden
Mevrouw M. Sijtsema MA, 071 – 5268766, M.Sijtsema@lumc.nl
Universiteit Maastricht
De heer R. van der Zander, 043 – 3881647, r.vanderzander@maastrichtuniversity.nl
Radboud Universiteit Nijmegen
De heer prof. dr. G.A. Rongen, 024 – 3613690, g.rongen@pharmtox.umcn.nl
Erasmus Universiteit Rotterdam
Mevrouw prof. dr. J.W. Roos-Hesselink, 010 – 7034472/2432, j.roos@erasmusmc.nl
Universiteit Tilburg
De heer drs. W.A.J. Megens, 013 – 4662338/8447, w.a.j.megens@tilburguniversity.edu
Universiteit Twente
Mevrouw B. Folkers, 053 – 4892772, betty.folkers@utwente.nl
Universiteit Utrecht
Mevrouw L. Hofstra, 088 – 7553538, L.P.Hofstra@umcutrecht.nl
Wageningen Universiteit
De heer ir. R.C.L. Marteijn, 0317 – 482310, rolf.marteijn@wur.nl

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen.
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