Doelstelling HHS
De stichting stelt zich ten doel relevant huisartsgeneeskundig onderzoek in de regio Zwolle te
stimuleren, financieel te ondersteunen en te komen tot een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift
of het onderzoek onderdeel te laten zijn van een promotietraject.
Concreet betekent dit dat het onderzoek wordt uitgevoerd door huisartsen (i.o.), specialisten, artsassistenten of coassistenten, die hun werkzaamheden hebben in de regio Zwolle, maar het is ook
mogelijk dat het onderzoek gedaan wordt door een onderzoeker, die een andere functie heeft in de
gezondheidszorg in de regio Zwolle.
De gegevens van het onderzoek zijn gegenereerd in de regio of hebben betrekking op de regio Zwolle.
Onderdeel van het onderzoek kan wel zijn dat deze gegevens vergeleken worden met gegevens die
elders zijn gegenereerd.

Waaraan moet een voorstel voor financiële steun bij de HHS voldoen
Onderzoek kan “kant en klaar” ter beoordeling voor financiële steun ingediend worden.
Het is ook mogelijk dat een onderzoeker een idee voor onderzoek heeft en dat graag met iemand wil
bespreken. In dat geval kan er contact worden opgenomen met de onderzoekscoördinator van de HHS.
Als het plan van de onderzoeker er kansrijk uitziet, kan de steun bestaan uit:





Hulp bij uitwerking vraagstelling
Administratieve hulp
(Statische) hulp bij gegevens verwerking
Hulp bij het schrijven van het wetenschappelijk artikel

Als je als huisarts niet zelf onderzoek wil doen, maar wel wil laten doen, laat dat dan ook weten. Dan
kan een co-assistent onderzoek doen onder begeleiding. Laat weten als je onderzoek wilt doen, of
onderzoek wilt laten doen.
Wat heeft de HHS de afgelopen jaren betekent in de regio?
De HHS is betrokken bij drie promotie onderzoeken. We hebben de laatste jaren een aantal
onderzoeken gefinancierd en/of begeleid, die of gepubliceerd zijn, gepubliceerd worden of in rapport
vorm zijn verschenen
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Een ieder die denkt baat te hebben bij de HHS kan contact opnemen met Frans Bongers.
Hein.Hogerzeil.Stichting@gmail.com

