
   
 
 

Datum: 6 september 2022 

 

Persbericht 

 

Strong Babies reikt Jonge Onderzoekers beurs uit 

 

In 2022 reikt Strong Babies voor de 2e keer de Jonge Onderzoekers beurs uit. Het gaat om 

drie persoonsgebonden beurzen van elk € 10.000,-. Ben je een jonge onderzoeker die een 

start wil maken met een eigen onderzoek gericht op het voorkomen van vroeggeboorte? 

Dien dan voor 8 oktober een aanvraag in.   

 

Je kunt aan de call meedoen als (klinisch) verloskundige, (arts) onderzoeker/ OIOS, basisarts, 

A(N)IOS of als je recent (maximaal 3 jaar) gepromoveerd bent als onderzoeker. Alle onderzoek 

vormen zijn welkom: klinisch, translationeel en basaal wetenschappelijk onderzoek, mits het 

voldoet aan de Strong Babies Financieringsvoorwaarden voor Jonge Onderzoekers beurs.  

 

Aanvraagprocedure en meer informatie 

Maak voor het indienen van een aanvraag gebruik van de standaard aanvraagformulieren. Deze 

vind je samen met de Financieringsvoorwaarden op https://www.strongbabies.nl/voor-

onderzoekers. Je kunt tot 8 oktober een aanvraag indienen. Aanvragen die 8 oktober of later 

binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. De aanvragen worden getoetst door 

de Wetenschappelijke Raad (WR) van Strong Babies. Op basis van deze toetsing neemt het 

bestuur van Strong Babies een besluit over financiering van bijdragen aan projecten. Uiterlijk 5 

december 2022 krijg je bericht of de aangevraagde financiering al dan niet wordt toegekend. 

Heb je vragen over de Jonge Onderzoekers beurs? Neem dan contact op 

via wetenschap@strongbabies.nl. 

 

Strong Babies financiert wetenschappelijk onderzoek in de verloskunde en neonatologie.  

De stichting richt zich op preventie, opsporing en behandeling van zwangerschaps- en 

baringscomplicaties met als doel een optimale start van het leven van de pasgeborene. Met de 

Jonge Onderzoekers beurs wil Strong Babies jong talent in een vroeg stadium van hun carrière 

stimuleren. Strong Babies is een stichting met ANBI status en CBF erkenning.  
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