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Titel van het overkoepelende project:

PNL projectnummer van inclusieproject:

Datum eindrapportage:

Naam rapporteur:

Functie rapporteur binnen project:

Organisatie:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

(Verwachtte) einddatum overkoepelende 
project:

Handtekening rapporteur:

1. Projectdetails

Eindrapportage 
subsidie samenwerking 
ParkinsonNEXT 
Opsturen naar: info@parkinson.nl

Deze korte eindrapportage voor projecten waar samengewerkt is met ParkinsonNEXT, 
is bedoeld om (conform de algemene subsidievoorwaarden) het door ParkinsonNL 
gesubsidieerde project te evalueren en te beoordelen of het inhoudelijk en administratief 
definitief kan worden afgerond. 

Na tijdige ontvangst van de eindrapportage (conform datum toekenningsbrief) zal 
ParkinsonNL de projectleider berichten of ParkinsonNL akkoord is met het verslag en 
of daarmee aan alle inhoudelijke voorwaarden is voldaan om tot finale afhandeling te 
komen. De financiële afronding verloopt separaat. De rapportage kan worden ingediend 
bij info@parkinson.nl.
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Startdatum inclusie:

Einddatum inclusie:

Komt het aantal geïncludeerde deelnemers 
overeen met het aantal zoals aangegeven in de 
aanvraag?

En hebben deze geïncludeerde deelnemers 
de karakteristieken zoals geformuleerd in de 
aanvraag?

Geef een toelichting waarom wel of niet.

2. Inclusie van deelnemers

Ja

Ja

Nee

Nee

Hoe heeft ParkinsonNEXT bijgedragen aan de inclusie? 

Wat ging goed en wat had ParkinsonNEXT hierin eventueel nog beter kunnen doen?

4. Samenwerking met ParkinsonNEXT

3. Verloop van inclusie

Hoe is de inclusie verlopen (goed, matig, slecht), kijkend naar de inzet die nodig was om het juiste 
aantal deelnemers, met de juiste karakteristieken (patiënt/naaste/mantelzorger; leeftijd; geslacht; 
duur ziekte; soort parkinson(isme), etc.) binnen de gestelde inclusieperiode te rekruteren?
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Indien dit ten tijde van indiening van deze 
eindrapportage aan ParkinsonNL nog niet 
beschikbaar is, dan hier aangeven wanneer 
deze eindrapportage verwacht kan worden. 

5. Eindverslag overkoepelende project 

Graag ontvangen wij als bijlage bij deze eindrapportage de officiële eindrapportage van het  
overkoepelende project (zoals dat aangeleverd is / wordt aan de subsidieverlener van het  
overkoepelende project).
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