NVMT wetenschappelijk fonds call 2019
Doel 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 haar
leden te versterken door kwaliteit en ontwikkeling van het vakgebied te stimuleren, te borgen en
daarbij gebruik te maken van wetenschappelijke ontwikkelingen. Net zoals in 2017 en 2018 is het in
2019 mogelijk om projecten in te dienen voor honorering binnen het wetenschappelijk fonds. Na
deze twee jaar zal het project geëvalueerd worden. Het bestuur van de NVMT vindt het belangrijk
onderzoek naar o.a. de werkingsmechanismen, de effectiviteit en meerwaarde van manuele therapie
en innovatieve projecten te stimuleren. Dergelijk onderzoek wordt vaak niet door andere
subsidieverstrekkers gehonoreerd.
Subsidievormen
Binnen het wetenschappelijk fonds worden 2 subsidievormen onderscheiden, namelijk: Top-down
onderzoek en Bottom-up onderzoek. Hieronder worden beide vormen nader uitgewerkt.
Top-down onderzoek
Het Top-down onderzoek dient aan te sluiten bij de geformuleerde call van het NVMT-bestuur. In
2017 lag de focus op ‘Diagnostiek’ en in 2018 op ‘Behandeling’. In 2019 richt het Top-down
onderzoek zich op manuele therapie bij complexe neuromusculoskeletale gezondheidsproblemen.
Het Top-down onderzoek dient tevens aan te sluiten bij, en een bijdrage te leveren aan, de visie van
de NVMT. Deze visie luidt als volgt:
De NVMT is dé behartiger van de belangen van de leden, zowel op inhoudelijk vlak als in het
versterken van de positie van de leden in de (eerstelijns) gezondheidszorg op de volgende punten:
• Een duidelijke rol voor de profilering en positionering van de manuele therapie in Nederland
naar diverse stakeholders in de gezondheidszorg, beleidsmakers, verzekeraars en zakelijke
markt.
• De positie van de manueel therapeut als regisseur bij (complexe) neuromusculoskeletale
stoornissen of beperkingen.
• Werken vanuit een inhoudelijke kwaliteit op masterniveau, waarbij wetenschappelijke
onderbouwing essentieel is.
• Maatschappelijke meerwaarde van manuele therapie op welbevinden, zelfredzaamheid en
arbeidsparticipatie.
Voor Top-down onderzoek is een maximaal bedrag van € 50.000,- per jaar beschikbaar. Hiervoor
kunnen onderzoeksvoorstellen tot maximaal een bedrag van € 50.000,- per voorstel ingediend
worden. Dit betekent dat er maximaal 1 onderzoek van € 50.000,- gehonoreerd kan worden, of
meerdere onderzoeken van een kleinere financiële omvang met een gecombineerd budget van
maximaal € 50.000.
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Top-down call 2019
Manueel therapeuten zien van oudsher overwegend cliënten met klachten over pijn en/of
verminderd functioneren van wervelkolom, en onderste en bovenste extremiteit. De manueel
therapeutische diagnostiek en behandeling van dit soort gezondheidsproblemen zal ook in de
toekomst tot de kern van de manueel therapeutische professie blijven behoren. Maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals vergrijzing, comorbiditeit en chroniciteit, wijzen op een steeds complexer
wordende gezondheidsproblematiek die manueel therapeuten nu, maar zeker in de toekomst
binnen hun domein zullen tegenkomen.
Voor 2019 biedt het bestuur van de NVMT u de mogelijkheid onderzoeksvoorstellen in te dienen
die betrekking hebben op manuele therapie bij complexe neuromusculoskeletale
gezondheidsproblemen.
Als fysiotherapeutisch specialisme richt de manuele therapie zich op complexe
gezondheidsproblemen van individuele burgers met klachten aan het bewegingsapparaat die zich
uiten in het neuromusculoskeletale domein. De lichaamsregio’s waar de manueel therapeut zich
vooral (maar niet uitsluitend) op richt zijn de wervelkolom, schouder- en heup regio die
samenhangen met beperkingen in het functioneren (functie, activiteit en participatie). De
expertise is in dezen de competentie om met een brede en diepe kennisbasis, bewust en
verantwoord, efficiënt en effectief te acteren in onzekere en onvoorspelbare gezondheidssituaties,
zowel in handelende als in coördinerende zin.
Mensen die gezondheidsproblemen ervaren binnen het neuromusculoskeletale domein kunnen
tijdens het diagnostisch en therapeutisch proces een grote mate van klinische variabiliteit
vertonen. De complexiteit van deze ervaren gezondheidsproblemen is in de regel niet in de
aandoening of hoeveelheid aan variabelen gelegen, maar in de niet-lineaire interactie tussen alle
factoren onderling plus hun interactie met adaptieve systemen. Dit resulteert in onvoorspelbare
en onzekere uitkomsten die anders zijn dan de afzonderlijke delen (emergentie).
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 bestuur van de NVMT nodigt u uit om projectvoorstellen die betrekking hebben op manuele
therapie bij complexe neuromusculoskeletale gezondheidsproblemen in te dienen die (tevens)
aansluiten of een bijdrage leveren aan de missie en visie van de NVMT.
De voorkeur gaat uit naar voorstellen die betrekking hebben op patiëntgebonden onderzoek en
niet naar onderzoek bij gezonde proefpersonen of literatuurstudies. Bij voorkeur gaat het budget
niet (of slechts in beperkte mate) naar salariskosten voor docenten/onderzoekers/clinici die reeds
een (voltijdse) aanstelling hebben bij een universiteit of hogeschool.
Voor achtergrondinformatie verwijzen wij u naar de lange termijn visie van de NVMT, het
beroepscompetentieprofiel manuele therapie en de domeinbeschrijving manuele therapie. Deze
documenten zijn op de website van de NVMT beschikbaar of op te vragen bij het secretariaat van
de NVMT.
Bottom-up onderzoek
Het onderwerp voor Bottom-up onderzoek kan door de aanvrager naar eigen inzicht vastgesteld
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worden. Het is wenselijk dat het onderwerp aansluit bij de missie en visie van de NVMT.
De voorkeur gaat uit naar voorstellen met een innovatief karakter en/of voorstellen waarbij de
bijdrage van de NVMT met name gebruikt zal worden voor betaling van materiele kosten.
Voor Bottom-up onderzoek is een maximaal bedrag van € 20.000,- beschikbaar. Hiervoor kunnen
onderzoeksvoorstellen tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per voorstel ingediend worden. Dit
betekent dat er maximaal 2 onderzoeken van € 10.000,- gehonoreerd kunnen worden of meerdere
van een kleinere financiële omvang met een gecombineerd budget van maximaal € 20.000.
Aanvullende eisen en verplichtingen
• Naast de hierboven omschreven eisen dient er zowel voor Top-down onderzoek als voor
Bottom-up onderzoek minimaal 25% 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 25% van de ingediende begroting extern
gefinancierd dient te worden).
• Gehonoreerde voorstellen dienen uiterlijk 1 november 2019 te starten.
• Projecten dienen te worden afgerond binnen 12 maanden.
• 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. 1 januari 2018. Deze subsidievoorwaarden zijn te vinden op de website van de
NVMT of op te vragen via het secretariaat van de NVMT.
Tijdpad
• Aankondiging call: december 2019
• Deadline indienen voorstel: 22 april 2019
• Beoordelen van ingediende voorstellen: tijdens vergadering NVMT wetenschappelijke
commissie: 7 mei 2019
• Voordracht van voorstellen aan het bestuur van de NVMT de wetenschappelijke commissie
van de NVMT: mei 2019
• Bekendmaking honorering voorstellen door NVMT-bestuur: eind mei / begin juni 2019
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 CKR 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 maximaal één Top-down aanvraag en
één Bottom-up aanvraag betrokken zijn (als projectaanvrager dan wel mede-onderzoeker). Er is geen
limiet aan het aantal in te dienen voorstellen per instelling, zolang deze instellingen en aanvragen
aan de voorwaarden voldoen. Bestuursleden van de NVMT mogen geen projectaanvrager van een
voorstel zijn.
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.
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Aanvragen dienen uiterlijk 22 april 2019 ontvangen te zijn door het secretariaat
(secretariaat@nvmt.nl). U ontvangt binnen drie weken na het indienen een ontvangstbevestiging.
Beoordelingscriteria
Alle voorstellen worden beoordeeld op basis van de onderstaande criteria:
• Manueel therapeutische relevantie, o.a.:
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 missie van de NVMT (voorwaarde
voor Top-down voorstellen, gewenst bij Bottom-up voorstellen)
• 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 25% 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. 1
januari 2018.
Beoordelingsprocedure
De beoordelingscriteria voor Top-down en Bottom-up voorstellen zijn hetzelfde, met uitzondering
dat aansluiting bij de missie en visie van de NVMT niet verplicht is bij een Bottom-up voorstel.
Beoordeling van zowel de Top-down voorstellen als de Bottom-up voorstellen zal gedaan worden
door de wetenschappelijke commissie van de NVMT.
Let op: Indien er in totaal meer dan 20 voorstellen (Top-down en Bottom-up voorstellen samen)
worden ingediend, zal er door de wetenschappelijke commissie van de NVMT een voorselectie
worden gemaakt op basis van de in het format opgenomen samenvatting.
Een beschrijving van de gehele beoordelingsprocedure vindt u in SUBSIDIEVOORWAARDEN van de
Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) d.d. 1 januari 2018.

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.
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