Keuzehulp onderzoeksondersteuning Ypsilon
Er zijn maanden dat Ypsilon soms wel drie, vier of vijf verzoeken krijgt om mee te werken aan
een wetenschappelijk onderzoek. Soms om mee te doen als aanvrager, vaak om respondenten
te werven. Dat doen we graag als onze achterban er baat bij heeft. Afhankelijk van uw vraag
kijken we verder hoe we u het best van dienst kunnen zijn. Dat kan variëren van een gratis
oproepje in ons tijdschrift of op de website tot intensieve ondersteuning op basis van een
offerte of een gezamenlijke projectaanvraag. Met de onderstaande keuzehulp kunt u bepalen
welke vorm van ondersteuning voor u het meest geëigende middel is: Het plaatsen van een
oproep, een persoonlijke mailing, een steunbetuiging of inzetten van Ypsilon als medeaanvrager.

1. Plaatsen van een oproep
Kenmerken
Korte oproep van 2 à 3 alinea’s met verwijzing naar webadres en contactgegevens.
Medium
Naar keuze website Ypsilon (www.ypsilon.org/onderzoeksdeelname) en/of tijdschrift YN (4x per jaar)
Optioneel: doorplaatsing via social media.
Bereik
Leden van Ypsilon, bezoekers website Ypsilon
Bij uitstek geschikt indien:
• U breed wilt werven
• Ypsilon daarbij een aanvullend wervingskanaal is
• Snelle plaatsing noodzakelijk is
Prijs
Gratis.
Optioneel: € 100,- meerkosten indien u doorplaatsing wilt naar onze social media.
Voorwaarden
• Onderzoek is getoetst door een ethische commissie
• Meerwaarde voor achterban Ypsilon staat niet ter discussie
Aanpak
Aanvragen is simpel: stel zelf een voorbeeldtekstje op (lengte: 1 à 2 alinea’s en voorzien van alle
gewenste contactgegevens) en mail dat met uw verzoek naar yn@ypsilon.org. Medewerkers van het
bureau toetsen de aanvraag en bekijken de oproep op helderheid voor de doelgroep.
Geef het apart aan indien u doorplaatsing wilt naar onze mailgroepen.

2. Persoonlijke mailing
Kenmerken
(Bijna) al onze familieleden of een aselecte steekproef worden persoonlijk aangeschreven met een
aanbevelingsbrief vanuit Ypsilon. Uw eigen oproep nemen we op in de bijlage. Respondenten
reageren vervolgens direct naar u, zonder verdere tussenkomst van Ypsilon.
Medium
Naar keuze per e-mail of per post

Bereik
Naar keuze de familieleden van Ypsilon of, via hen, de bijbehorende patiënt(en)
Bij uitstek geschikt indien:
• U heel gericht wilt werven
• De doelgroep van Ypsilon goed aansluit op de gewenste populatie
• De drempel om deel te nemen aan het onderzoek relatief hoog is
• Zonder Ypsilon het aantal respondenten mogelijk te laag ligt
Voorwaarden
• Onderzoek is getoetst door een ethische commissie
• Meerwaarde voor achterban Ypsilon staat niet ter discussie
• Tijdige aanlevering; gezien de hoeveelheid werk moet het werk worden ingepland
• Aanpassingen die Ypsilon noodzakelijk vindt worden doorgevoerd
Prijs
€ 500,- excl. eventuele verzendkosten
Aanpak
Uw aanvraag kan per mail worden ingediend bij
bert@ypsilon.org, waarna deze zal worden getoetst door de
portefeuillehouder van het bestuur en -afhankelijk van het
type onderzoek- aan onze speciale onderzoekscommissie.
Indien goedgekeurd, volgt Ypsilon een vaste procedure bij de
verwerking, die is gebaseerd op de vele eerdere ervaringen
en die uiteraard met u wordt afgestemd. We hebben alle
ervaring in huis om mee te kijken met zowel de vragen als de
begeleidende brief en denken gevraagd en ongevraagd mee
over de inclusiecriteria van de aan te schrijven groep
familieleden.

Rol onderzoekscommissie
Voor de inhoudelijke beoordeling
toetst de eigen onderzoekscommissie
van Ypsilon uw onderzoek op
relevantie voor de vereniging.
Daarnaast kijkt ze mee met de
opgestelde vragen en adviseert ze
waar nodig over aanpassing.

3. Steunbetuiging
Kenmerken
U ontvangt na toetsing een steunbetuiging die geschikt is om mee te sturen met uw aanvraag naar
een financier
Medium
Officiële steunbetuiging op briefpapier
Bij uitstek geschikt indien:
• U de inbreng van cliënt en familie/naastbetrokkenen serieus neemt
• Een steunbetuiging voor financiering vereist of wenselijk is
Voorwaarden
• Onderzoek is getoetst door een ethische commissie
• Meerwaarde voor achterban Ypsilon staat niet ter discussie
• Tijdige aanlevering; voor de beoordeling en advisering hebben we doorgaans zo’n 2 weken nodig
• Door Ypsilon noodzakelijk geachte aanpassingen zijn doorgevoerd
Prijs
€ 150,U betaalt alleen indien Ypsilon positief besluit tot de gewenste steunbetuiging.

Aanpak
Begin met een telefoontje naar directeur om globaal uit te
leggen welke aanvraag op stapel staat. Mail vervolgens de
conceptaanvraag naar bert@ypsilon.org. Daarbij geeft het
niet als er nog wat schrap-, schaaf- of vertaalwerk moet
gebeuren, integendeel. We hebben dus niets aan alleen de
publiekssamenvatting (al is het wel prettig als die erbij zit).
De aanvraag wordt getoetst door onze eigen
onderzoekscommissie (kader). U krijgt een ja of een nee
terug op de vraag of Ypsilon uw aanvraag zal ondersteunen.
Bij akkoord vragen wij u een conceptbriefje voor de financier
op te stellen om onze steun te bevestigen dat we naar eigen
inzicht aanpassen.

Rol onderzoekscommissie
Voor de inhoudelijke beoordeling
toetst de eigen onderzoekscommissie
van Ypsilon uw onderzoek op
relevantie voor Ypsilon én op de
criteria van de financier. U krijgt niet
alleen van ons terug of Ypsilon uw
aanvraag zal ondersteunen, maar in
veel gevallen ook kritisch maar nuttig
commentaar op de inhoud.

4. Mede-aanvrager van onderzoek
Kenmerken
Ypsilon denkt op alle cruciale momenten vanuit haar eigen perspectief mee over de onderzoeksvraag,
het design, de uitvoering en de conclusies.
Medium
Onderzoeksaanvraag waarin Ypsilon als medeaanvrager wordt opgevoerd en uit de beschrijving blijkt
dat Ypsilon een sturende kracht is in dit onderzoek.
Bij uitstek geschikt indien:
• U de inbreng van cliënt en familie/naastbetrokkenen serieus neemt
• De financier actieve medewerking vanuit cliënten en familie/naastbetrokkenen vereist of op prijs
stelt
• Een steunbetuiging daarvoor niet toereikend is
• Zonder Ypsilon het aantal respondenten mogelijk te laag ligt
Voorwaarden
• Ypsilon wordt al in een (zeer) vroeg stadium bij het onderzoek betrokken (‘bij het kruisje tekenen’
is niet aan de orde)
• Onderzoek is/wordt getoetst door een ethische commissie
• Meerwaarde voor achterban Ypsilon is bijzonder groot
• Medewerking van patiëntenvereniging Anoiksis is een pre
Prijs
In overleg.
Doorgaans zal Ypsilon verlangen dat ook haar werkzaamheden in de begroting zijn verwerkt.
Aanpak
Begin met een telefoontje naar de directeur om globaal uit te leggen welke aanvraag op stapel staat.
Zodra mogelijk mailt u bert@ypsilon.org bovendien de eerste relevante documenten toe.
Zo krijgt u de kans om een eerste inschatting te maken of uw aanvraag kans maakt en geeft u Ypsilon
de mogelijkheid om het bestuderen van het voorstel in te plannen.
Afhankelijk van de onderzoeksvraag en de relevantie maken we afspraken over het vervolg om te
komen tot een volwaardige, gezamenlijke aanvraag.
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