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NVMT wetenschappelijk fonds call 2022 
 
Achtergrond van de subsidieoproep 
Het bestuur van de NVMT heeft met ingang van 2017 een wetenschappelijk fonds in het leven 
geroepen. Het wetenschappelijk fonds sluit aan bij de missie van de NVMT om de positie van de 
manuele therapie te versterken door kwaliteit en ontwikkeling van het vakgebied te stimuleren, te 
borgen en uit te dragen. In 2021 heeft geen ronde van het wetenschappelijk fonds plaatsgevonden 
en is de opzet door het bestuur van de NVMT geëvalueerd. 
 
Op basis van deze evaluatie heeft het bestuur van de NVMT besloten om de opzet van het 
wetenschappelijk fonds te veranderen en meerdere rondes van het fonds samen te voegen tot één 
ronde van het fonds die in 2022 opengesteld zal worden. Deze ronde zal zich specifiek richten op de 
(meer)waarde van manuele therapie. De focus van de call wordt later in deze call nader uitgewerkt. 
 
De keuze om de opzet van het wetenschappelijk fonds te veranderen en de rondes van 2022, 2023 
en 2024 samen te voegen tot één call heeft verschillende redenen. Deze redenen hebben te maken 
met de focus van de NVMT call; namelijk de (meer)waarde van manuele therapie. Ofschoon alle in 
het verleden gehonoreerde voorstellen relevant waren voor de manueel therapeut, waren deze niet 
altijd specifiek op de manuele therapie en/of de (meer)waarde van de manuele therapie gericht. De 
opbrengsten van de eerdere rondes van het fonds zijn nog niet geheel in te schatten omdat een 
groot aantal projecten nog niet is afgerond. Het is de inschatting van het bestuur dat door het 
samenvoegen van meerdere ronden van het fonds, en het daardoor creëren van een groter budget, 
de impact van het onderzoek ten aanzien van de (meer)waarde van de manuele therapie groter zal 
zijn. Door deze nieuwe opzet zal er alleen in 2022 (en dus niet in de daaropvolgende jaren 2023 en 
2024) een call voor het wetenschappelijk fonds zijn. De nieuwe opzet van het fonds zal in 2024 door 
het bestuur geëvalueerd worden. 
 
Call 2022 
Het bestuur van de NVMT roept onderzoekers op een onderzoeksvoorstel in te dienen voor het 
wetenschappelijk fonds ronde 2022. De focus van deze ronde ligt specifiek op de (meer)waarde van 
de manuele therapie. 
 
Aansluiting bij missie en focus NVMT 
Het in te dienen onderzoeksvoorstel dient aan te sluiten bij de missie van de NVMT, die luidt: “De 
NVMT versterkt de positie van de manuele therapie door kwaliteit en ontwikkeling van het vakgebied 
te stimuleren, te borgen en uit te dragen.” Daarnaast dient het voorstel aan te sluiten op de vier 
pijlers van de NVMT, deze zijn beschreven in het jaarplan 2022 (zie bijlage bij de call). 
 
(Meer)waarde van de manuele therapie 
Het in te dienen onderzoeksvoorstel dient zich specifiek te richten op een onderzoeksvraag die 
gericht is op het onderzoeken van de (meer)waarde van manuele therapie in Nederland. Hierbij 
wordt uit gegaan van de definitie van manuele therapie aan zoals die door IFOMPT is opgesteld 
(https://www.ifompt.org/About+IFOMPT/OMPT+Definition.html). De relevatie van het ingediende 
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voorstel voor de patiënt en de samenleving moet in de aanvraag duidelijk naar voren komen. Het 
onderzoek dient praktijkgericht te zijn met duidelijke potentiële implicaties voor de praktijk na 
afronding van het onderzoek. Het onderzoek dient gebruik te maken van valide diagnostiek en zal 
uiteindelijk leiden tot het onderbouwen en aantonen van de (meer)waarde van manuele therapie. 
Het bestuur vraagt specifiek om voor de patiënt en samenleving relevante uitkomstmaten te 
gebruiken (op het niveau van functies & anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie). Bij 
het gebruik van uitkomstmaten op het niveau van functies & anatomische eigenschappen moeten de 
uitkomstmaten (gedeeltelijk) gericht zijn op het construct van de door de manueel therapeut 
ingestelde behandeling zoals bijvoorbeeld range of motion. Voorstellen dienen te vallen onder het 
domein van de manuele therapie en aan te sluiten bij de body of knowledge en body of skills van de 
manueel therapeut (zie beroepscompetentieprofiel). Het onderzoek mag bestaan uit meerdere 
deelonderzoeken om uiteindelijk de vraagstelling van subsidieaanvraag te beantwoorden. 

Beschikbaar budget 
Voor deze ronde van het wetenschappelijk fonds zal maximaal één onderzoeksproject met een duur 
van 36 maanden gehonoreerd worden. Het maximaal aan te vragen budget voor deze ronde is 
maximaal 150.000 euro. Bij honorering zal, bij voldoende voortgang, het toezegde bedrag in drie 
termijn ter beschikking worden gesteld. 
 
Aanvullende eisen en verplichtingen 

• Naast de hierboven omschreven eisen dient er minimaal 40% inbreng van de aanvrager te 
worden opgenomen in de begroting, in de vorm van een aanvullende subsidie of eigen 
bijdrage van het (onderzoeks)instituut (concreet betekent dit dat 40% van de ingediende 
begroting extern gefinancierd dient te worden en/of in-kind bijdrage te worden bijgedragen). 

• Het gehonoreerde voorstellen dient uiterlijk 1 maart 2023 te starten. 
• Het project dient te worden afgerond binnen 36 maanden. Het eindverslag dient binnen drie 

maanden na afronding te worden ingediend. 
• Indien noodzakelijk, kunnen er door de NVMT wetenschappelijke commissie aanvullende 

vragen gesteld worden aan de indiener van het voorstel. 
• Er wordt geen uitgebreide motivatie verstrekt indien een voorstel wordt afgewezen. 
• Voor deze call gelden de bepalingen zoals omschreven in deze call alsmede de bepalingen 

van de SUBSIDIEVOORWAARDEN van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 
(NVMT) d.d. april 2022. Deze subsidievoorwaarden zijn te vinden op de website van de 
NVMT of op te vragen via het secretariaat van de NVMT. 

 
Tijdpad 

• Aankondiging call: eind april 2022 
• Deadline indienen voorstel: 1 juli 2022 
• Bekendmaking honorering voorstellen door NVMT-bestuur: eind juli 2022 

 
Aanvraagprocedure 
Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren, lectoren en gepromoveerde 
onderzoekers/docenten verbonden aan Nederlandse universiteit, hogeschool of een Nederlandse 
opleiding manuele therapie (welke recht geeft op opname in het KRF manuele therapie). Indien u 
niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt u geadviseerd met uw project aansluiting te zoeken bij de 
hierboven genoemde instellingen. Een persoon mag slechts bij één aanvraag als hoofdaanvrager 
betrokken zijn. Er is geen limiet aan het aantal in te dienen voorstellen per instelling, zolang deze 
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instellingen en aanvragen aan de voorwaarden voldoen. Bestuursleden van de NVMT mogen niet 
betrokken zijn bij een voorstel. 
 
Bij het secretariaat van de NVMT is een format voor indiening van het voorstel aan te vragen. Dit 
format dient volledig gevolgd te worden en volledig te worden ingevuld. Alle aanvragen dienen in het 
Nederlands te zijn. 
 
Aanvragen dienen uiterlijk 1 juli ontvangen te zijn door het secretariaat (secretariaat@nvmt.nl). U 
ontvangt binnen 1 week na het indienen een ontvangstbevestiging. Heeft u binnen een week geen 
bevestiging ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat. 
 
Beoordelingscriteria 
Alle voorstellen worden beoordeeld op basis van de onderstaande criteria: 

• Manueel therapeutische relevantie, o.a.: 
o De mate waarin het voorstel zich richt op de (meer)waarde van de manuele therapie 
o Wat is de relevantie van het voorstel voor de manuele therapie, de patiënt en de 

maatschappij 
o De mate waarin het voorstel aansluit bij de visie en focus van de NVMT 

• Kwaliteit, o.a.: 
o De helderheid van de probleemstelling 
o Wetenschappelijke kwaliteit 
o Methodologie 

• Haalbaarheid, o.a.: 
o Haalbaarheid binnen de looptijd van het project 
o Expertise van de projectgroep 
o Een realistisch budget in relatie tot de beoogde activiteiten 
o Minimaal 40% eigen inbreng in begroting 

 
Voor een totaaloverzicht van alle beoordelingscriteria en voorwaarden verwijzen wij u naar de 
SUBSIDIEVOORWAARDEN van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) d.d. april 
2022. 
 
Beoordelingsprocedure 
Beoordeling van de ingediende voorstellen zal gedaan worden door de wetenschappelijke commissie 
van de NVMT. Het uiteindelijke besluit over honorering zal genomen worden door het bestuur van de 
NVMT. 
 
Een beschrijving van de gehele beoordelingsprocedure vindt u in SUBSIDIEVOORWAARDEN van de 
Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) d.d. april 2022. 
 
 
Graag ziet het bestuur van de NVMT uw onderzoeksvoorstel tegemoet. Vragen over de procedure 
kunt u kenbaar maken aan het secretariaat van de NVMT (secretariaat@nvmt.nl). Inhoudelijke 
vragen worden niet in behandeling genomen.  


