Toelichting op het stroomschema Procedurebehandeling financieringsaanvragen
bij Stichting Ushersyndroom
Een aanvraag voor de (co-)financiering van (onderzoek-)projecten wordt gericht aan
het bestuur van de stichting Ushersyndroom die de aanvraag volgens een vaste
procedure beoordeelt en, indien passend binnen de strategische doelen en middelen
van de stichting, al dan niet geheel of gedeeltelijk toewijst. Van het ingekomen
verzoek wordt een journaal bijgehouden waarin het verloop en status worden
geregistreerd.
Een aanvraag omvat tenminste, kort en in duidelijke taal gesteld en toegelicht:
- De casus waarvoor wordt aangevraagd,
- De te bereiken doelen in de tijd uitgezet,
- De kosten, financiering en gewenste bijdrage van stichting Ushersyndroom,
- De positie van de casus in het (inter-)nationale onderzoeksveld,
- De motivatie van de aanvrager.
Aanvragen naar: bestuur@ushersyndroom.nl/info@ushersyndroom.nl of Postbus
15746, 1001 NE, Amsterdam. Aanvragen worden in strikte vertrouwelijkheid
behandeld

Startfase:
De verzoekende partij wendt zich met een gefundeerd en compleet verzoek tot het
bestuur. Het bestuur toetst of het verzoek past binnen de doelstellingen van de
Stichting (cf. statuten), de zogenaamde ontvankelijkheidstoets. Indien compleet en
ontvankelijk, dan besluit het bestuur, in vergadering bijeen dan wel buiten de
vergadering om met unanimiteit van stemmen, tot start van een (verkorte)
aanvraagprocedure. Alle besluiten worden, voorzien van een korte motivatie,
vastgelegd in het journaal.
Een niet complete, dan wel niet ontvankelijke aanvraag wordt niet in behandeling
genomen en voorzien van een motivatie teruggestuurd naar de aanvrager.
Keuzefase m.b.t. de procedure
De aanvraagprocedure valt uiteen in twee procedures, te weten een verkorte
procedure en een reguliere procedure. De keuze voor de te volgen procedure wordt
wederom gemotiveerd en vastgelegd in het journaal. Bij een verkorte procedure
hoeft de Medisch Adviesraad niet te worden geconsulteerd. De keuze voor de te
volgen procedure hangt af van de bijzondere omstandigheden van de aanvraag.
Adviesfase:
Bij een verkorte procedure wordt deze fase overgeslagen en treedt na de keuzefase
direct de beoordelingsfase in.
De complete, ontvankelijke aanvraag wordt voorzien van vragen en opmerkingen
van het voltallig bestuur, doorgestuurd naar de MAR. Zij zullen de aanvraag
beoordelen, vanuit medisch strategisch perspectief, en het bestuur van
onafhankelijk commentaar en advies voorzien, gebaseerd op alle aspecten van de
aanvraag zoals vermeld in de aanhef van deze procedure en de nadere informatie
die zij hebben ingewonnen bij aanvrager en andere relevante bronnen.
Beoordelingsfase:
De vraag in deze fase is of het bestuur o.b.v. de aanvraag en het MAR-advies een
compleet en consistent beeld heeft van de casus en tot een gefundeerd oordeel kan
komen t.a.v. het al dan niet toekennen van middelen.
Is dit het geval dan formuleert het bestuur unaniem een besluit t.a.v. de aanvraag. Is
dit niet het geval dan kan het bestuur additionele vragen formuleren aan de MAR of
indien gewenst zelf in gesprek gaan met de aanvrager. In dit laatste geval start een
nieuwe iteratie vanaf de MAR-fase.
Indien het bestuur een besluit heeft genomen ontvangt aanvrager schriftelijk een
gemotiveerd besluit. Toekenning van middelen vindt plaats onder gelijktijdig
communicatie van het toekenningsbesluit via de website www.ushersyndroom.nl.

