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Leest u voor u het aanmeldingsformulier invult de subsidievoorwaarden, 
“Subsidievoorwaarden MLDS Award 2017” (beschikbaar op: www.mlds.nl/wetenschappelijk-
onderzoek/subsidiewijzer). 
 
Procedure 
 
Vul het aanmeldingsformulier volledig in en stuur het samen met de betreffende publicatie naar 
research@mlds.nl. Het aanmeldingsformulier is voorzien van digitale handtekeningen. De deadline is 
maandag 24 april 2017 om 12:00 uur. 
 
Richtlijnen bij het invullen van het aanmeldingsformulier 
 
Algemeen 
Vul het formulier zo volledig mogelijk in, in voor de leek begrijpelijk Nederlands.  
 
Per vraag 

1. Vul uw naam in, inclusief titels, adres, e-mail en telefoonnummer. Deze gegevens worden 
gebruikt bij verdere correspondentie. Vul daarnaast de gegevens van uw huidige aanstelling 
in, vermeld hierbij de aard, duur en plaats van uw betrekking. 
 

2. Vermeld hier de gegevens van de publicatie in het Engels, waaronder: auteurs, datum, titel, 
titel, volume en pagina nummers van het tijdschrift. 

 
3. Vul de Nederlandse titel van de publicatie in. 

 
4. Geef aan welke impact factor het tijdschrift heeft waarin de publicatie verschenen is. Geef ook 

aan wat de gemiddelde impact factor is van de internationale “refereed” tijdschriften uit uw 
onderzoeksgebied. 

 
5. Geef hier aan welke inhoudelijke resultaten het onderzoek dat beschreven is in de publicatie 

heeft opgeleverd die van belang zijn voor MDL patiënten. Het gaat hier om bijdragen en 
inzichten die maatschappelijk van belang kunnen zijn. Resultaten kunnen zowel 
wetenschappelijk als maatschappelijk relevant zijn. 

 
6. Geef hier aan op welke wijze de kennis verspreid is onder maatschappelijke stakeholders. De 

Maag Lever Darm Stichting is namelijk van mening dat onderzoeksresultaten alleen impact 
hebben als maatschappelijke stakeholders kennis nemen van deze resultaten. 
 
Heeft het onderzoek geresulteerd in onder andere: 

 vakpublicaties (in Nederlandse tijdschriften, leerboeken, etc.) 

 na- en bijscholing van (MDL) professionals 

 voorlichting aan patiënten 

 publieksvoorlichting, eventueel op geautoriseerde web sites 

 aandacht in de media 

 vermelding in behandelrichtlijnen en protocollen 

 vermelding in belangrijke beleidsdocumenten 
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7. Waaruit blijkt de interesse en waardering van maatschappelijke stakeholders?  

 
Bijvoorbeeld: 

 interesse is getoond rond het formuleren van het onderzoeksproject, tijdens het 
onderzoek en/of na afloop. 

 de interesse blijkt uit productieve interacties tussen onderzoekers en stakeholders, 
zoals gezamenlijke projecten, uitnodiging om de resultaten te presenteren op 
besluitvormingsniveau (“board room presence”) etc. 

 financiering van een deel van onderzoek door stakeholders. 
 

8. Welke effecten hebben de onderzoeksresultaten gehad voor MDL patiënten?  
Aangezien de impact van onderzoek soms niet direct meetbaar is, zal ook gekeken worden 
naar de verwachtingen van de hieronder genoemde punten. Het gaat hierbij om de effecten 
van uw onderzoek die u kunt waarnemen en binnen drie jaar verwacht worden.  
 
Heeft het onderzoek geresulteerd in bijvoorbeeld: 

 technologieën en diensten in de zorg voor MDL patiënten 

 nieuwe medische tests 

 een nieuw geneesmiddel 

 methoden voor de beoordeling van de kwaliteit van MDL zorg 

 een patent 

 succesvolle spin off 

 overig? 
 

9. Geef aan waarom het noodzakelijk is dat de onderzoeksresultaten uit de aangemelde 
publicatie onder een breed publiek bekend worden. 

 
10. Geef aan waarom het belangrijk is dat juist deze publicatie de MLDS Award wint. 
 
11. Geef aan welke plannen er zijn voor de besteding van de MLDS Award. 

 
12. Graag ontvangen wij de digitale handtekeningen van alle auteurs van de publicatie. Hiermee 

verklaren zij dat ze akkoord gaan met de aanmelding van de publicatie voor de MLDS Award.  

 


