
DE SNN SUBSIDIE 

SPRINT is één van de initiatieven die een 

subsidie zal ontvangen vanuit SNN 

(Samenwe rk ing sve r band  Noo r d -

Nederland). Met behulp van dit geld 

kunnen de eerste 8 projecten binnen 

SPRINT gefinancierd worden. Het streven 

is om op 1 januari 2012 te starten met de 

projecten. 

De SNN-subsidie-aanvraag bevat ook een 

zogenaamde  on twikkelpoo l ,  e en 

verzameling van mogelijke projecten. Deze 

ontwikkelpool creëert extra vrijheid voor 

het definiëren van nieuwe projecten. 

Binnenkort zal besloten worden welke 

projecten vanuit deze pool gefinancierd 

zullen worden vanuit SPRINT. 

NIEUWE WEBSITE 

Nieuwe ontwikkelingen en informatie 

m.b.t. SPRINT kan gevonden worden op de 

website: www.imdi-sprint.nl 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan 

het ontwikkelen van een huisstijl om de 

website te optimaliseren.  

STW PERSPECTIEF 

Het SPRINT initiatief heeft een tweede  

subsidie-aanvraag ingediend bij het STW 

Perspectief. Voor deze aanvraag zijn een 

aantal extra bedrijven en universiteiten 

aan SPRINT toegevoegd om van SPRINT 

een landelijk initiatief te maken.  

Op 24 november 2011 zal er besloten 

worden of  de SPRINT-aanvraag 

goedgekeurd wordt en gedetailleerder 

uitgewerkt mag worden in de volgende 

ronde. 

NIEUWSBRIEF 

HET HEALTH & 

TECHNOLOGY CONGRES 

Het research center SPRINT is 

gepresenteerd tijdens het Health & 

Technology Congres in Papendal op 13 en 

14 september 2011.  

Tijdens dit congres zijn er weer veel 

nieuwe en nuttige contacten opgedaan. 

HET SYMPOSIUM 

Na afloop van het openingssymposium zijn 

er veel positieve reacties ontvangen. Het 

symposium kan dan ook als een succes 

worden gezien, waarbij SPRINT als een 

sterk,   n ieuw research center 

gepresenteerd is. 

SPRINT nieuwsbrief 1 – 26 september 

2011 

Met deze nieuwsbrief willen wij u graag 

op de hoogte houden van nieuwe ontwik-

kelingen binnen het SPRINT initiatief. 

- SPRINT organisatie 

PATIENT AANMELDINGEN 

Het research center SPRINT wordt zeer 

positief ontvangen door patiënten.  

Na aanleiding van een persbericht op de 

website van het UMCG zijn er tientallen 

telefoontjes en e-mails binnen gekomen 

van zeer enthousiaste mensen die graag 

mee zouden willen doen aan onderzoeken 

die vanuit SPRINT geïnitieerd worden. 


