
 

Stimuleringsregeling TG Fellowships 2016 

TG Fellowships  
De opleiding Technische Geneeskunde van de Universiteit Twente stelt een budget beschikbaar ter 
stimulering van Klinische Fellowships voor Technisch Geneeskundigen. Een fellowship is een klinisch 
opleidingstraject van 2 jaar waarin de fellow patiëntenzorg levert waarin deze complexe medisch–
technologische zorg en handelingen leert. Het doel is niet onderzoek en wetenschappelijke output. Het 
leertraject is natuurlijk wel gebaseerd op wetenschappelijke resultaten. De criteria om in aanmerking te 
komen voor deze stimuleringsfondsen zijn hieronder weer gegeven.  

Criteria TG Fellowships 
• Een TG Fellowship is een door de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) 

goedgekeurd klinisch opleidingstraject binnen een klinische afdeling (of een cluster van 
samenwerkende afdelingen) van een UMC of een Top Klinisch Ziekenhuis. Binnen de klinische 
scholing dient ook de toepassing van medische technologie nadrukkelijk de aandacht te krijgen. De 
NVvTG zal alle voorstellen toetsen aan de door haar gestelde criteria, en zal gedurende de uitvoering 
van het fellowships verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitsborging en accreditatie van het fellowship. 

• Alleen afgestudeerden van de master Technical Medicine komen in aanmerking voor een fellowship. 
• Het Fellowship is een onderwijstraject van 2 manjaren dat los staat van onderzoeksactiviteiten. Het 

fellowship mag niet gecombineerd worden met een parallel PhD traject en moet minimaal 4 
dagen/week uitgevoerd worden.  

• De penvoerende afdeling beoogt met behulp van het Fellowship een nieuw personeelslid op te leiden 
die toegevoegde waarde heeft voor de afdeling. De afdeling kan aannemelijk maken dat de kandidaat 
na het succesvol doorlopen van het Fellowship ook daadwerkelijk kan worden aangesteld binnen 
deze of een soortgelijke afdeling waarbij de kandidaat eigen verantwoordelijkheden heeft in de 
directe patiëntenzorg. De opzet van het Fellowship moet dusdanig zijn dat de fellow dus ook een 
meerwaarde kan opleveren bij andere afdelingen en dus breder inzetbaar is.  

• Het TG Fellowship wordt aantoonbaar gesteund door het hoofd van de afdeling en de opleider(s).  
• Indien een TG Fellowship tevens is afgestemd met en wordt gesteund door de beroepsvereniging van 

de moederdiscipline van de afdeling (bijv. NVVH, NVVR, etc), is dat een pré.   

Stimuleringsbijdrage TG Fellowships 
• Het Fellowship waarvoor de stimuleringsbijdrage wordt aangevraagd mag nog niet zijn gestart.  
• De opleiding Technische Geneeskunde van de Universiteit Twente financiert 40% van de kosten van 

een beperkt aantal Fellowships met een maximum van 60k€ per Fellowship.  
• Na honorering van de stimuleringsbijdrage en het wederzijds tekenen van de bijbehorende 

overeenkomst zal de afdeling de eerste betaling van maximaal 55k€ van de gehele bijdrage 
ontvangen. Na afronding van het fellowship volgens de criteria van de NVvTG zal het laatste bedrag 
van 5k€ wordt betaald.  

• Indien het Fellowship tussentijds wordt afgebroken om welke reden dan ook en niet verder vervolgt 
zal worden, dient het resterende bedrag te worden terugbetaald aan de Universiteit Twente, waarbij 
de maximale bijdrage van 40% van de gemaakte kosten blijft gelden.  
 

   



 

Toekenningsprocedure  
• Aanvragen voor een stimuleringsbijdrage kunnen tot uiterlijk 9 sept 2016 worden ingediend via het 

secretariaat van Technische Geneeskunde (e-mail: TGtnw@utwente.nl ).  
• Een volledige aanvraag omvat: 

o Aanvraag Fellowship conform criteria NVvTG, zie http://www.nvvtg.nl/nascholing/ voor 
onder meer ‘Algemene informatie voor aanvragers’ en ‘Checklist voor aanvraag 
fellowship’.  

o Aanvraag stimuleringsbijdrage inclusief onderbouwing en begroting (salaris Fellow, 
minimum van 12k€ budget voor scholing, accreditatiekosten NVvTG en evt 
begeleidingskosten afdeling) 

• De opleidingscommissie van de NVvTG toetst alle Fellowship aanvragen aan de door haar gestelde 
criteria. Indien een voorstel niet voldoet, komt het niet in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage.  

• De indieners van de best beoordeelde fellowship voorstellen zullen worden uitgenodigd voor een 
interview met korte pitch voor een beoordelingscommissie met vertegenwoordigers van de NVvTG en 
UT. Deze interviews vinden plaats tussen 26 en 29 september.  

• De beoordelingscommissie stelt uiterlijk 30 september een ranking vast, waarbij aspecten zoals 
inhoud, kwaliteit, inbedding, toekomstperspectief, spreiding (geografisch & disciplinair) en eventuele 
strategische belangen worden meegenomen.  

• Na een positief besluit zal er een overeenkomst worden opgesteld tussen de penvoerende afdeling en 
de UT. Deze overeenkomst dient uiterlijk 15 november 2016 door beide partijen te zijn getekend. 

• Tevens kan op dat moment (i) de sollicitatie procedure gestart worden, waarbij de NVvTG graag 
faciliteert in het publiceren en onder de aandacht brengen van de vacature onder haar leden, en (ii) 
gestart worden met het uitwerken van het uiteindelijke Individuele Opleidingsplan (IOP) van de 
fellow, die door de NVvTG goedgekeurd moet worden.  
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Aanvraagformulier  
Stimuleringsbijdrage fellowships Technische Geneeskunde 

Let op: naast de aanvraag van de stimuleringsbijdrage dient er een aanvraag Fellowship te worden 

ingediend, op basis van de criteria van de NVvTG zie http://www.nvvtg.nl/nascholing/  

Gegevens aanvrager 

Ziekenhuis:  

Afdeling: 

Afdelingshoofd: 

Medisch opleider: 

Contactgegevens: 

Technologisch opleider (evt): 

Relatie met leerstoel Universiteit Twente (evt): 

Samenvatting TG Fellowship (max ½ A4) 

………………………. 

 

Onderbouwing belang TG Fellowship voor de afdeling  

………………………. 

 

Onderbouwing noodzaak stimuleringsbijdrage  

………………………. 

 

Begroting 

Onderdeel van de begroting kunnen zijn: 

• Salaris Fellow  

• tenminste 12kEuro budget voor scholing/cursusdeelname 

• accreditatiekosten NVvTG  

• evt begeleidingskosten afdeling 

De stimuleringsbijdrage bedraagt maximaal 40% van de totale kosten met een maximum van 60k€ 

(waarvan 55k€ wordt betaald na ondertekening van de nog op te stellen overeenkomst, en 5 k€ na 

afronding van het fellowship).  
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