NOV Subsidieregeling proefschriften
De NOV vindt het belangrijk dat alle leden en buitengewone leden van de vereniging op de hoogte
zijn van de proefschriften die verschijnen. Daarom stelt de NOV een subsidie beschikbaar van €750.
Deze is bestemd voor ondersteuning als digitale productie en het kenbaar aan NOV leden maken dat
het proefschrift beschikbaar is. De NOV zal hier publicitair aandacht voor vragen via de kalender van
de NOV-website en de digitale versie opnemen op de NOV website onder de rubriek Proefschriften.
De bovenbedoelde bijdrage wordt uitsluitend verleend als
1. de promovendus minimaal 1 jaar lid of buitengewoon lid is van de NOV. Een Aios orthopedie
dient om in aanmerking te komen 6 maanden (buitengewoon) lid te zijn van de NOV.
2. de promovendus bereid is, binnen drie jaar, minstens één maal een voordracht te houden
over het betreffende onderwerp, voor zover dit past binnen het programma, zoals door de
Commissie Wetenschap en Innovatie (CWI) wordt vastgesteld. De CWI zal de promovendus
daartoe uitnodigen.
3. de promovendus bereid is, uiterlijk binnen drie maanden na de promotiedatum, een
samenvatting aan te leveren over het betreffende onderwerp, ten behoeve van een
publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Orthopedie (conform de Richtlijnen voor
Auteurs van het NTvO).
4. de promovendus in het geval van een digitale productie (e-publicatie) gebruik maakt van de
door Medix Publishers ontwikkelde app YourThesis. Met deze app kan het proefschrift op
YourThesis en op de website van de NOV gepubliceerd worden. Hiermee wordt het mogelijk
interactieve elementen zoals video, tabellen, audio en weblinks toe te voegen aan het
proefschrift.
5. in het proefschrift correcte vermelding plaatsvindt van het feit dat de Nederlandse
Orthopaedische Vereniging (voluit geschreven) heeft bijgedragen aan de totstandkoming
ervan.
Overgangsregeling
Deze regeling is ingegaan per 16 januari 2019. Aanvragen voor ondersteuning van proefschriften die
op dit moment per 16 januari 2019 in behandeling zijn worden volgens de oude regeling (€1.750)
gehonoreerd.
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