
 
 
 

Toelichting en aanvraagformulier drukkostenvergoeding proefschrift 
 
Vergoeding 
Gaat u promoveren op onderzoek naar hart- en vaatziekten? Dan kunt u bij de Hartstichting 
een bijdrage aanvragen in de drukkosten van uw proefschrift. Werd u tijdens uw 
promotieonderzoek betaald uit een subsidie van de Hartstichting, dan is onze bijdrage €1200. 
In alle andere gevallen is de bijdrage €500.  
 
Voorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u voldoen aan een aantal voorwaarden: 
 Het onderzoek beschreven in uw proefschrift heeft een directe relatie met de bestrijding 

van hart- en vaatziekten. 
 U stuurt uiterlijk 2 weken voor uw promotie een digitaal exemplaar van uw definitieve 

proefschrift aan research@hartstichting.nl. Bij het proefschrift voegt u een volledig 
ingevuld aanvraagformulier. 

 Op de pagina waarop de namen van de leden van de promotiecommissie genoemd worden, 
vermeldt u: "Het verschijnen van dit proefschrift werd mede mogelijk gemaakt door de 
steun van de Nederlandse Hartstichting", of "Financial support by the Dutch Heart 
Foundation for the publication of this thesis is gratefully acknowledged". U mag in dezelfde 
zin geen naam van een industriële sponsor noemen. 

 Komt uw proefschrift voort uit een Hartstichtingsproject, dan plaatst u op de pagina 
waarop de namen van de leden van de promotiecommissie genoemd worden, het logo van 
de Hartstichting. Het logo vindt u op de website: www.hartstichting.nl/subsidielogo.  
Op deze pagina vermeldt u ook de zin: "Het onderzoek dat aan dit proefschrift ten 
grondslag ligt is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Nederlandse Hartstichting 
(NHS-subsidienummer)" of  "The research described in this thesis was supported by a 
grant of the Dutch Heart Foundation (DHF-subsidienummer)". Staat de universiteit het 
plaatsen van het logo niet toe, dan neemt u alleen de zin op in uw proefschrift. 

 U laat uw proefschrift internationaal catalogiseren via een ISBN nummer, zie www.isbn.nl.  
 
Het is aan de Hartstichting om te beoordelen of u inderdaad aan alle voorwaarden voldoet en 
of wij een directe relatie met hart- en vaatziekten zien. Alleen dan zetten wij het geld van onze 
donateurs in voor het tot stand komen van uw proefschrift. Voldoet uw proefschrift niet aan 
alle voorwaarden dan ontvangt u geen bijdrage, ongeacht het feit dat u de 
Hartstichting wel heeft vermeld in uw proefschrift. Binnen vijf werkdagen na ontvangst 
van uw proefschrift, laten wij u per e-mail weten of wij financieel bijdragen aan de drukkosten. 
 
Gebruik contactgegevens  
De Hartstichting wil haar verschillende doelgroepen, zoals wetenschappers, patiënten, 
vrijwilligers en donateurs, graag laten kennismaken en samen laten werken. Een dergelijke 
kruisbestuiving kan alle partijen veel opleveren; onderzoekers kijken na contact met 
patiënten soms anders aan tegen hun onderzoek en collectanten weten beter waar ze voor 
collecteren. De Hartstichting wil mogelijk ook u hiervoor benaderen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de vraag om uw onderzoek te presenteren op een bijeenkomst voor 
donateurs of vrijwilligers. Of aan zelf collecteren. Uiteraard geven wij uw gegevens niet aan 
derden door. 
 
Publiciteit 
Mocht de publicatie van uw proefschrift leiden tot contacten met de pers, radio of televisie, dan 
stellen wij het zeer op prijs als u de bijdrage van de Hartstichting wilt noemen. Voor overleg 
over publicitaire zaken kunt u contact opnemen met Nelleke van der Houwen-Marti 
(telefoonnummer 070-3155569, e-mail n.vanderhouwen@hartstichting.nl) of Annet Beukema 
(telefoonnummer 070-3155618, e-mail a.beukema@hartstichting.nl)  
 
Vragen 
Heeft u nog vragen over deze subsidie, dan kunt u contact opnemen met Sylvia van Welie, 
telefoonnummer 070-3155577 of een e-mail sturen aan research@hartstichting.nl.
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Aanvraagformulier drukkostenvergoeding proefschrift 
 

Naam 

 

 

Privéadres 

 

 

Postcode 

 

 

Woonplaats 

 

 

Telefoon 

 

 

E-mail 

 

 

IBANnummer, naam 
rekeninghouder, 
woonplaats rekeninghouder 
 

 

Werd uw salaris tijdens uw 
promotieonderzoek betaald 
uit een subsidie van de 
Hartstichting? 
 

Ja Nee 

 

Indien ja: Wat was het subsidienummer? 

Populaire samenvatting van 
het promotieonderzoek in 
heel eenvoudig Nederlands 
Vermijd jargon en maak de 
relatie met hart- en 
vaatziekten duidelijk! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening en datum 
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