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Leest u voor u het aanmeldingsformulier invult de subsidievoorwaarden, 
“Subsidievoorwaarden MLDS Impactvolle MDL Innovaties 2018” (hier beschikbaar) 
 
Procedure 
 
Onderzoekers kunnen de subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanmeldingsformulier 
dat beschikbaar is op de website van de Maag Lever Darm Stichting. De digitale versie van de 
vooraanmelding kan op ieder moment van het jaar ingeleverd worden. Indien u de projectaanvraag 
indient na 1 november 2018, kan het zijn dat het proces wat langer duurt en u in het eerste kwartaal 
van 2019 uitsluitsel krijgt of de Maag Lever Darm Stichting uw aanvraag al dan niet zal honoreren. Het 
formulier dient voorzien te zijn van digitale handtekeningen. De digitale versie kunt u verzenden naar 
research@mlds.nl (in Word formaat). 
 
Richtlijnen bij het invullen van het aanmeldingsformulier 
 
Algemeen 

• Vul het formulier zo volledig mogelijk in, let erop dat u niet het maximum van 10 pagina’s 
overschrijd. Handtekeningen zijn toegestaan op een extra pagina.  

• Stuur a.u.b. geen bijlages mee. Deze worden niet meegenomen in het beoordelingsproces. 

• Incomplete formulieren of formulieren die niet voldoen aan de richtlijnen worden niet 
behandeld. 

• Het invoegen van hyperlinks is niet toegestaan.  
 
Per vraag 

2. De projectleider kan slechts één persoon zijn, deze persoon is verantwoordelijk voor het project. 
Alle correspondentie zal gericht zijn aan de projectleider. De projectleider moet een positie hebben 
bij de aanvragende partij voor minimaal de duur van het project. Daarnaast dient de projectleider 
minimaal een PhD graad te hebben.  
 
6. De samenvatting moet voldoen aan de volgende richtlijnen: 
- Max. 300 woorden 
- Geen afkortingen en technische taal  
- Gebruik het format: Doestelling / Achtergrond / Plan van Aanpak / Verwachtte resultaten. 

Beantwoord in de paragraaf Doelstelling de volgende vragen: 
o Welk probleem zal worden opgelost met dit voorstel? 
o Waarom is het belangrijk voor patiënten dat dit probleem wordt opgelost? 

Beantwoord in de paragraaf Achtergrond de volgende vraag: 
o Hoe groot is het probleem in Nederland?  
o Wat is de behoefte voor dit project? Met behulp van welke is deze behoefte bepaald? 

Beantwoord in de paragraaf Plan van Aanpak de volgende vragen: 
o Hoeveel patiënten zijn er nodig om het voorgestelde onderzoek uit te voeren? 
o Hoe ben je van plan om de benodigde patiënten te vinden? 

Beantwoord in de paragraaf Verwachtte resultaten, de verwachtte resultaten op een 
realistische manier en beantwoord de volgende vraag: 

o Wat zal er binnen één à twee jaar merkbaar veranderd zijn voor patiënten? 
 
16. Vul deze vragen enkel in als er gebruik gemaakt wordt van proefpersonen.  
17. Vul deze vragen enkel in als er gebruik gemaakt wordt van proefdieren.  

 
21. Leg uit hoe de verwachte resultaten van het projecten geïmplementeerd zullen worden. Om de 
resultaten van het project een echte impact te laten hebben op het leven van patiënten is het 
belangrijk om na te denken over hoe de resultaten gebruikt zullen worden. Wij verzoeken u een 
implementatieplan te maken dat de volgende vragen behandeld: 

o Onder welke voorwaarden zijn de resultaten bruikbaar? 
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o Wie zijn de verschillende betrokken partijen bij de implementatie van de resultaten?  
o Wat dient er te gebeuren voordat de resultaten gebruikt kunnen worden? 

 
24. De handtekening van de co-financierende organisatie bevestigt de toekenning van financiële 
steun.  
 

Handtekeningen 
o De digitale handtekening van de projectleider moet bijgevoegd zijn. Met deze handtekening 

verklaart de projectleider het volgende “Ik verklaar dat de informatie in dit document waar, 
volledig en nauwkeurig is naar mijn weten. Ik ga akkoord met de subsidievoorwaarden MDL 
Innovaties 2018". 

o De digitale handtekeningen van de andere leden van de projectgroep dienen tevens 
bijgevoegd te worden. Deze handtekeningen impliceren het akkoord met de 
subsidievoorwaarden MDL Innovaties 2018 van de Maag Lever Darm Stichting. 

o De handtekening van het hoofd van het departement/instituut dient tevens bijgevoegd te 
worden. Met deze handtekening verklaart het hoofd van het departement/instituut het 
volgende: “Als de subsidie wordt toegekend door de Maag Lever Darm stichting zal ons 
instituut de (financiële) steun geven zoals beschreven in bijlage A van deze aanvraag.” 

 
Bijlage A. Budget 
Geef een overzicht van het benodigde budget om het voorgestelde project uit te voeren. De kosten 
moeten de gehele duur van de projectsubsidie bedragen. Idealiter heeft het project een duur van een 
á twee jaar. In 2018 heeft de Maag Lever Darm Stichting € 200.000 beschikbaar voor projecten 
binnen de MDL Innovaties, het streven is om circa 7 MDL Innovatie subsidies toe te kennen. 
 
Bijlage B. Foto´s, figuren en tabellen 
Indien gewenst is in bijlage 2 ruimte om foto´s, figuren of tabellen toe te voegen om het projectvoorstel 
te ondersteunen. In de aanvraag dienen referenties opgenomen te worden naar de items in deze 
bijlage. Er is plaats voor maximaal 16 items.  
 

 


