INFORMATIE
Beurs voor onderzoek
in Verloskunde
Zoals de vroedvrouwen van andere Europese landen (Nederland, Frankrijk, Groot-Brittanië,
Duitsland, Zwitserland, Zweden….) en Engelstalige landen (Verenigde Staten, Autralië,
Canada…) hebben de Belgische vroedvrouwen, om hun autonomie te bevestigen, nood om
hun vaardigheden te ontwikkelen via onderzoek.
Hun objectief is hun professionele werkzaamheden te evalueren en aanbevelingen voor de
klinische praktijk te verbeteren, hun kennis in verloskunde te verbeteren en deel te nemen
aan medisch onderzoek.
Sinds 1982, geeft de “Fondation Mustela” de mogelijkheid om een beurs te ontvangen voor
onderzoek die het grote publiek kan interesseren en met praktische toepassingen voor de
professionelen van het kind.
De Fondation Mustela, in samenwerking met Belgian Midwives Association, wil de
ontwikkeling en uitvoering ondersteunen van onderzoeksprojecten in de
verloskunde en de perinatale gezondheid helpen te verbeteren, door het uitreiken
van 1 beurs van 8.000 euro. Deze beurs is exclusief gereserveerd voor projecten
aangebracht door vroedvrouwen en met als thema de verloskunde.
Het Wetenschappelijk Comité die de prijs uitreikt, is samengesteld uit vroedvrouwen uit de
verschillende activiteitssectoren en uit specialisten, die de volksgezondheid en humanitaire
wetenschappen respecteren.
Ze komt tweemaal per jaar samen voor de selectie en de uitreiking van de prijzen aan de
laureaten. Bekijk de samenstelling op de Internetsite van de Fondation Mustela.
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Uw kandidatuur :

Omschrijving van de verschillende stappen voor uw online inschrijving :
Stap 1 : Uw persoonlijke gegevens
Stap 2 : Uw professionele gegevens
Stap 3 : Het onderzoeksproject
. Titel van uw thesis of van uw onderzoeksproject ?
. Gevraagd budget aan de Fondation Mustela voor uw project ?
Stap 4 : Downloaden van de bewijsstukken
1. Brief met uw kandidatuur
2. Uw curriculum vitae : eventueel met uw reeds behaalde diploma’s of
nog te behalen diploma’s met titel en datum/gedane stages en
afgewerkte missies (1 pagina recto/verso)
3. Een uitgebreide presentatie van uw project (5 pagina’s recto-verso) :
Uw presentatie moet absoluut de volgende punten bevatten :
a. Probleemstelling
b. Objectieven
c. Onderzoeksmethode (omschrijving en justificatie van de
corpus)
d. Kalender
e. Verwachte resultaten
f. Globaal gedetailleerd budget
4. Bibliografie
5. Getekende brief van de promotor van de scriptie of van de
promotor van de thesis indien het project gerealiseerd werd in het
kader van een universitaire opleiding.
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