
Procedure beoordeling externe verzoeken tot participatie in 
wetenschappelijk onderzoeksprojecten. 
 

Regelmatig bereiken verzoeken Revant om te participeren in wetenschappelijke 
onderzoeksprojecten. Deze verzoeken zijn vaak in eerste instantie gericht aan een van de 
revalidatie- of longartsen. Om binnen Revant op een eenduidige en transparante manier op 
dit soort verzoeken te kunnen reageren heeft de wetenschapscommissie een 
beoordelingssystematiek opgesteld. Deze systematiek voorziet in een toetsbare, 
inhoudelijke beoordeling van het verzoek én een te volgen procedure.  
 
De voorgestelde procedure is als volgt: 
 
1. Verzoeken kunnen worden ingediend via de wetenschapscommissie. De commissie is via 
e-mail bereikbaar op wetenschapscommissie@revant.nl 
 
2. Toetsing op volledigheid van de aangeleverde gegevens aan de hand van de checklist 
‘eerste beoordeling onderzoeksaanvragen’ door de voorzitter van de wetenschapscommissie 
binnen 3 weken na ontvangst. 
 
3. Bij onvolledigheid zal de voorzitter van de wetenschapscommissie dit aan de externe 
verzoeker laten weten en om aanvulling van de gegevens vragen binnen 3 weken na de 
eerste beoordeling. 
 
4. Bij volledigheid van de aangereikte gegevens zal de voorzitter van de 
wetenschapscommissie het externe verzoek neerleggen bij een terzake inhoudsdeskundige 
(vaak de ontvanger van het verzoek) en een lid van de wetenschapscommissie van Revant. 
Deze 2 personen zullen de aanvraag beoordelen met behulp van de checklist ‘inhoudelijke 
beoordeling onderzoeksaanvragen’.  
Beoordeling dient binnen 4 weken plaats te vinden. Daarnaast zal het verzoek worden 
neergelegd bij de betrokken unitmanager in verband met mogelijke consequenties van 
de uitvoering van het onderzoek voor de bedrijfsvoering. 
 
5. Bespreking van de beoordelingen tijdens de eerst volgende vergadering van de 
wetenschapscommissie of in een subcommissie als een snellere reactie noodzakelijk is en 
definitieve besluitvorming. Dit besluit gaat als advies naar de medisch directeur. 
 
6. Formele reactie van Revant op het externe verzoek naar de aanvragers door de medisch 
directeur. Een afschrift van deze reactie zal worden gestuurd naar de leden van de 
wetenschapscommissie, inhoudelijk betrokkenen en de unitmanager. 
 

 

 

 

 


