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1. INTRODUCTIE
Nederland telt 2 miljoen buikpatiënten. De Maag Lever Darm Stichting staat samen met alle betrokken
deskundigen, artsen, onderzoekers, zorgprofessionals, voorlichters, collectanten, donateurs en
bedrijfsleven achter de patiënten. Dat doet ze door wetenschappelijk onderzoek te faciliteren en
voorlichting te geven. Met als doel maag-, darm- en leverziekten voorkomen, beter behandelen en
genezen.
Doel
Het doel van het uitreiken van de MLDS Award is om publiciteit te genereren voor de resultaten van
wetenschappelijk onderzoek van de betreffende onderzoeksgroep en voor de Maag Lever Darm
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Stichting . De MLDS Award wordt uitgereikt aan de klinisch-wetenschappelijke publicatie die het
meeste impact heeft voor MDL patiënten.
Wie komt voor de MLDS Award in aanmerking?
Onderzoekers die hun onderzoek in 2016 hebben gepubliceerd in een internationaal “refereed”
tijdschrift komen voor de MLDS Award in aanmerking door deze publicatie aan te melden. Een
publicatie kan maar één keer worden aangemeld. De eerste auteur van de publicatie dient de
aanmelding in. De overige auteurs ondertekenen het aanmeldformulier en geven daarmee aan in te
stemmen met de aanmelding van de publicatie. Het onderzoek dient uitgevoerd te zijn bij een van de
Nederlandse universiteiten of niet-commerciële onderzoeksinstituten.
Wat houdt de MLDS Award in?
De MLDS Award vertegenwoordigt een waarde van € 5.000. De winnaar van de MLDS Award kan dit
geldbedrag naar eigen inzicht besteden voor wetenschappelijke doeleinden.
Uitreiking MLDS Award
De MLDS Award wordt uitgereikt door de directeur (of Programmamanager) van de Maag Lever Darm
Stichting en de voorzitter van de jury van de MLDS Award. De uitreiking vindt plaats tijdens de
najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie (NVGE) in oktober 2017.
De winnaar krijgt de gelegenheid om een presentatie te houden over het artikel. Daarin zal de nadruk
liggen op de geplande vervolgstappen en de relevantie daarvan voor de patiënt. De Maag Lever Darm
Stichting spant zich in om de uitreiking van de MLDS Award onder de aandacht te brengen.
Belangrijke data
Aanmelding van een publicatie is mogelijk tot en met 24 april 2017 om 12:00 uur. De uitslag wordt in
mei 2017 verwacht.

2. BEOORDELINGSPROCEDURE
De aanmeldingen worden beoordeeld door een Nederlandse jury bestaande uit drie hoogleraren uit
het MDL onderzoeksveld en een vertegenwoordiger van MDL patiënten. Alle juryleden wordt
gevraagd om het onderzoek waarover gepubliceerd is, te scoren op maatschappelijke impact, met
name impact voor MDL patiënten.
Beoordelingscriteria
De publicatie van de aanmelding in een internationaal “refereed” tijdschrift is voldoende bewijs van
wetenschappelijke kwaliteit. De aanmeldingen worden dan ook niet beoordeeld op wetenschappelijke
kwaliteit maar op onderstaande criteria.
1. Welke inhoudelijke resultaten heeft het gepubliceerde onderzoek opgeleverd die van belang zijn
voor MDL patiënten?
Dit zijn bijdragen en inzichten die uw onderzoek heeft opgeleverd die maatschappelijk van belang
kunnen zijn. Overigens kunnen resultaten zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant
zijn.
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2. Op welke manier is de kennis verspreid onder maatschappelijke stakeholders?
Onderzoeksresultaten kunnen alleen impact hebben als maatschappelijke stakeholders kennis
nemen van deze resultaten.
Heeft het gepubliceerde onderzoek geresulteerd in onder andere:
 vakpublicaties (in Nederlandse tijdschriften, leerboeken, etc.)
 na- en bijscholing van (MDL) professionals
 voorlichting aan patiënten
 publieksvoorlichting, eventueel op geautoriseerde websites
 aandacht in media
 vermelding in behandelrichtlijnen en protocollen
 vermelding in belangrijke beleidsdocumenten
3. 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 het onderzoek door stakeholders.
4. Welke effecten hebben de gepubliceerde onderzoeksresultaten gehad?
Aangezien impact van onderzoek soms niet direct meetbaar is, zal ook gekeken worden naar de
verwachtingen op 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 gepubliceerde 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
Beoordelingsprocedure
Bovengenoemde informatie wordt opgevraagd via het aanmeldingsformulier en het onderzoek
waarover gepubliceerd is met in de ogen van de jury de beste resultaten m.b.t. de impact voor MDL
patiënten wint de MLDS Award. Hierbij zullen resultaten die in mei 2017 al zichtbaar zijn zwaarder
meewegen dan resultaten die in de toekomst verwacht worden.

3. FINANCIËLE VOORWAARDEN
De winnaar van de MLDS Award ontvangt een bedrag van € 5.000 dat naar eigen inzicht besteed kan
worden aan wetenschappelijke doeleinden.
Het geldbedrag dient binnen één jaar na de uitreiking van de MLDS Award besteed te worden. Na een
jaar dient een verantwoording van de besteding van de MLDS Award aan de Maag Lever Darm
Stichting opgestuurd te worden.
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