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1. INTRODUCTIE 
 
Doel 
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. 
 
Bij ziektes en aandoeningen aan de spijsvertering is vroegdiagnostiek van groot belang. Klachten 
kunnen langdurig de kwaliteit van leven verlagen. Of klachten komen pas aan de orde als de ziekte al 
(te) ver gevorderd is. Het vinden van slimme en gemakkelijke methodes om MDL aandoeningen snel 
te identificeren is dus cruciaal. Voor de patiënt: er is snel duidelijkheid, én voor de specialist: 
behandeling kan gericht en tijdig ingezet worden. 
 
Deze call wil met name wetenschappelijk onderzoek, gericht op (vroeg)diagnostiek stimuleren. 
Onderzoeksvoorstellen die betrekking hebben op (de diagnostiek van) spijsverteringskankers dienen 
ingediend te worden binnen de MLDS Spijsverteringskankers.  
 
De diagnose wordt gesteld op basis van symptomen en met behulp van diagnostische technieken. Het 
onderzoeksvoorstel dat binnen deze subsidieronde wordt ingediend, dient te leiden tot verbeteringen 
voor de patiënt op dit vlak. In de subsidieronde Slimme en Snelle Diagnostiek willen we met name 
projecten realiseren die zich richten op:  

• Minder invasieve en/of minder belastende diagnostiek, zoals het gebruik van biomarkers  

• Grotere sensitiviteit en specificiteit van de gebruikte methode 

• Meer gepersonaliseerde, goedkopere en/of efficiëntere methodes 

• Bredere toepasbaarheid van de gebruikte methode, zoals toepasbaar op meerdere 
aandoeningen of op verschillende momenten in het ziekteverloop.  
 

De onderstaande aspecten van diagnostiek van MDL-aandoeningen vallen nadrukkelijk binnen deze 
subsidieronde: 

• Screening van risicogroepen 

• Vaststellen van persoons- en/of ziektekenmerken ten behoeve van een gepersonaliseerde 
behandeling 

• Nanotechnologie ten behoeve van verbeterde of nieuwe diagnostiek 

• Diagnostiek met behulp van kunstmatige intelligentie 

• Vroegtijdige opsporing van bijvoorbeeld erfelijke aandoeningen en zeldzame ziektes 

• Monitoring van effectiviteit van behandeling 

• Monitoring van ex-patiënten op recidieven of “vervolgziektes” 

• De voor deze subsidieronde relevante onderwerpen op de NVMDL Kennisagenda 2016 
 
De Maag Lever Darm Stichting hecht er waarde aan dat data afkomstig van haar gesubsidieerde 
projecten vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn opgeslagen. Daartoe stimuleert de 
Maag Lever Darm Stichting het gebruik van nationale infrastructuren voor data stewardship zoals 
Health-RI. Mogelijk budget hiervoor (maximaal 5%) mag gereserveerd worden in het projectbudget.  
 
Wie kan subsidie aanvragen? 
Het aanvragen van subsidie staat open voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten en niet-
commerciële onderzoeksinstituten. 
 
Voorwaarden: 

- Aanvragers moeten gepromoveerd zijn en over ruime onderzoekservaring beschikken. 
- Aanvragers moeten een gegarandeerde aanstelling bij het aanvragende instituut hebben voor 

de duur van het project. 
- Er mag slechts één aanvraag per persoon ingediend worden als projectleider. 
- Een onderzoeker kan geen subsidie aanvragen voor het financieren van zijn/haar eigen 

positie. 
 
 

https://www.kennisinstituut.nl/sites/default/files/NVMDL%20Kennisagenda.pdf
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Eisen waaraan de aanvraag dient te voldoen 
- Het onderzoek heeft een duidelijk einddoel waarmee een concreet probleem wordt 

aangepakt of het onderzoek leidt tot een toepassing in de kliniek. 
- De resultaten van het onderzoek leveren directe winst op voor de patiënt. De Maag Lever 

Darm Stichting ziet graag dat de resultaten binnen een termijn van drie tot vijf jaar na het 
einde van het project tot zichtbare resultaten voor de patiënt hebben geleid. 

- De onderzoeken hebben publicitaire en fondsenwervende potentie. 
- De aanvraag moet te financieren zijn met het beschikbare subsidiebedrag. Als de 

projectbegroting het subsidiebedrag overschrijdt, dan moet de aanvrager in de 
subsidieaanvraag aantonen dat er financiering is voor het resterende bedrag. De aanvrager 
dient bij de vooraanmelding de naam van deze financierder en het bedrag aan te geven. Bij 
de volledige aanvraag dient de aanvrager een Letter of Commitment van deze financierder 
mee te sturen, met daarin het beoogde bedrag en ondertekend door de financieel 
verantwoordelijke van deze financierder.    
 

Nb. Cofinanciering is toegestaan. Kijk wel naar de voorwaarden die gesteld worden aan cofinanciering 
op pagina 8 en 9 van deze subsidievoorwaarden. 
 
Wat bieden wij? 
Het totale subsidiebedrag is vastgesteld op maximaal € 150.000. Maar ook kleinere projecten met een 
omvang van rond de € 75.000 kunnen worden ingediend. Het onderzoeksproject heeft een duur van 
maximaal 2 jaar. In hoofdstuk 4 wordt hier verder op in gegaan.  
 
De Maag Lever Darm Stichting streeft ernaar om in 2018 tenminste 6 Slimme en Snelle Diagnostiek 
subsidies toe te kennen. 
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2. BEOORDELINGSPROCEDURE 
 
De beoordelingsprocedure bestaat uit de volgende stappen, die hieronder verder worden uitgelegd: 
 

1. Indienen vooraanmelding 
2. Beoordeling van de vooraanmeldingen 
3. Indienen volledige aanvraag 
4. Referentenoordeel en wederhoor 
5. Beoordeling door patiëntenpanel 
6. Prioritering 
7. Honorering/afwijzing 

 
 
Beschrijving van de beoordelingsprocedure 
1. Indienen vooraanmelding 
Onderzoekers kunnen subsidie aanvragen door gebruik te maken van het vooraanmeldingsformulier 
dat beschikbaar is op de website van de Maag Lever Darm Stichting. De digitale versie van de 
vooraanmelding dient uiterlijk 16 april 2018 om 12:00 uur in ons bezit te zijn. Deze versie dient 
voorzien te zijn van digitale handtekeningen. De digitale versie kunt u verzenden naar 
research@mlds.nl (in Word formaat). 
 
Leest u vóór het invullen de “Manual preliminary application form MLDS Slimme en Snelle Diagnostiek 
2018” voor hulp bij het invullen. Deze staat online op www.mlds.nl/wetenschappelijk-
onderzoek/subsidiewijzer.  Onvolledige vooraanmeldingen en vooraanmeldingen die per fax binnen 
komen, worden niet in behandeling genomen. Extra bijlagen zullen niet worden meegenomen in de 
beoordelingsprocedure. Het bureau van de Maag Lever Darm Stichting beoordeelt de ontvankelijkheid 
van de aanvragen. Alleen aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, zijn ontvankelijk en worden in 
behandeling genomen.  
 
2. Beoordeling van de vooraanmeldingen 
De vooraanmeldingen worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Adviescommissie, bestaande 
uit zes gerenommeerde onderzoekers uit het MDL onderzoeksveld, zonder tussenkomst van externe 
referenten. De Maag Lever Darm Stichting streeft ernaar elke vooraanmelding door minimaal drie 
leden van de Wetenschappelijke Adviescommissie te laten beoordelen. Het doel van deze stap is de 
tien beste onderzoeksvoorstellen te selecteren zodat het aantal te behandelen subsidieaanvragen niet 
te groot wordt. Het resultaat van de beoordeling is een positief of een negatief advies om een 
volledige beursaanvraag in te dienen. 
 
3. Indienen volledige aanvraag 
De indieners van de positief beoordeelde vooraanmeldingen worden uitgenodigd om een volledige 
aanvraag in te dienen. De volledige aanvraag dient een uitwerking te zijn van het concept en de 
hypothese zoals beschreven in de vooraanmelding. De deadline voor de volledige aanvraag is 9 juli 
2018 om 12:00 uur. De volledige aanvraag dient vóór de deadline bij ons binnen te zijn. Deze versie 
dient voorzien te zijn van digitale handtekeningen.  
 
Leest u vóór het invullen de “Manual grant application form MLDS Slimme en Snelle Diagnostiek 
2018”. De benodigde formulieren en de handleiding zullen naar de aanvragers gestuurd worden. 
Onvolledige aanvragen en aanvragen die per fax binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. 
Extra bijlagen zullen niet worden meegenomen in de beoordelingsprocedure (met uitzondering van 
een eventuele Letter of Commitment). Het bureau van de Maag Lever Darm Stichting beoordeelt de 
ontvankelijkheid van de aanvragen. Alleen aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, zijn 
ontvankelijk en worden in behandeling genomen 
 
4. Referentenoordeel en wederhoor 
De Maag Lever Darm Stichting streeft ernaar om de volledige subsidieaanvragen door minimaal drie 
buitenlandse deskundigen (referenten) te laten beoordelen. Referenten zijn niet belanghebbenden bij 
een project en brengen hun gemotiveerde oordeel uit op een daarvoor bestemd 
beoordelingsformulier. Deze geanonimiseerde beoordelingen zullen aan de aanvragers worden 
voorgelegd voor wederhoor.  
 

mailto:research@mlds.nl
http://www.mlds.nl/wetenschappelijk-onderzoek/subsidiewijzer
http://www.mlds.nl/wetenschappelijk-onderzoek/subsidiewijzer
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5. Beoordeling door patiëntenpanel 
Het patiëntenpanel beoordeelt de volledige subsidieaanvragen op basis van relevantie voor de patiënt 
en de belasting en risico’s voor deelnemers.   
 
6. Prioritering 
De Wetenschappelijke Adviescommissie heeft als taak alle aanmeldingen ten opzichte van elkaar af 
te wegen en te beoordelen. Hiervoor maakt zij gebruik van de referentenrapporten en het wederhoor, 
en de beoordeling van het patiëntenpanel. De Wetenschappelijke Adviescommissie formuleert een 
honoreringsadvies aan de directie van de Maag Lever Darm Stichting. 
 
7. Honorering / afwijzing 
De Directie van de Maag Lever Darm Stichting besluit op basis van het honoreringsadvies van de 
Wetenschappelijke Adviescommissie welke projecten voor subsidiëring in aanmerking komen en 
welke zullen worden afgewezen. 
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3. ALGEMENE SUBSIDIEVOORWAARDEN 
 
Algemeen 
Onderstaande subsidievoorwaarden voor onderzoeksprojecten van de Maag Lever Darm Stichting zijn 
van kracht met ingang van 8 februari 2018 (subsidieronde 2018). Bij het niet naleven van deze 
voorwaarden of de geldende wettelijke regels behoudt de Maag Lever Darm Stichting zich het recht 
voor te allen tijde de subsidietoekenning te beëindigen of op te schorten. Dit betekent dat de betaling 
kan worden stopgezet of dat de al betaalde subsidie kan worden teruggevorderd. 
 
Verantwoordelijkheid 
De projectleider is en blijft de verantwoordelijke persoon voor het goede verloop van een project. De 
projectleider is verplicht het onderzoek uit te voeren conform de subsidieaanvraag. Indien er 
wijzigingen aangebracht worden in het onderzoeksplan, dient hiervoor van te voren toestemming aan 
de Maag Lever Darm Stichting gevraagd te worden. Tevens is de projectleider verplicht de Maag 
Lever Darm Stichting op de hoogte te houden van alle veranderingen die gevolgen kunnen hebben 
voor het project. Correspondentie zal uitsluitend aan de projectleider worden gericht.  
 
Correspondentie 
Alle correspondentie over het onderzoeksproject verloopt via het onderstaande adres: 

 
Maag Lever Darm Stichting 
Afdeling Kennis & Innovatie 
Postbus 800 
3800 AV Amersfoort 
Telefoon: 033-7523500  
E-mail: research@mlds.nl 

 
In alle correspondentie dient u het [D]-nummer te vermelden. Dit [D]-nummer wordt door de Maag 
Lever Darm Stichting toegewezen. 
 
Rapportage 
Halverwege de subsidieperiode dient een voortgangsverslag te worden ingeleverd. Het formulier 
hiervoor is op de website beschikbaar. Het voortgangsverslag wordt voorgelegd aan twee leden van 
de Wetenschappelijke Adviescommissie. Zij beoordelen de voortgang van het onderzoek. Indien er 
vragen zijn naar aanleiding van het voortgangsverslag dient de WA leden te worden voorzien van 
extra informatie. Na goedkeuring van het voortgangsverslag door de WA en de directe van de Maag 
Lever Darm Stichting zal worden overgegaan op de betaling van het volgende termijn.  
 
Uiterlijk zes maanden na beëindiging van het project dient de projectleider een eindverslag te 
verzorgen. Het benodigde formulier is beschikbaar op de website. Pas als het eindverslag is 
goedgekeurd, zal de betaling van de laatste twee termijnen plaatsvinden.  
 
De Maag Lever Darm Stichting behoudt zich het recht voor om betalingen stop te zetten of terug te 
vorderen als blijkt dat de projectleider in gebreke is gebleven of als de resultaten daar aanleiding toe 
geven. 

 
De Maag Lever Darm Stichting legt met enige regelmaat werkbezoeken af, of neemt telefonisch 
contact op, om zo op de hoogte te blijven van de vorderingen binnen een project. Hiertoe wordt de 
medewerking van de projectleider verlangd in de vorm van bijvoorbeeld een korte mondelinge 
samenvatting, of een kort interview waarin de status en verwachtte verloop van project wordt 
toegelicht. 
 

mailto:research@mlds.nl
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Communicatie en fondsenwerving gedurende project 
Subsidieontvanger en Projectleider zijn verplicht om per jaar minimaal tweemaal het Project extern 
onder de aandacht te brengen, waarbij eenmaal via de Maag Lever Darm Stichting en eenmaal via 
een ander kanaal. Daarnaast dient de Projectleider beschikbaar te zijn om de Maag Lever Darm 
Stichting te ondersteunen in diens fondsenwerving. Dit kan betrekking hebben op een lezing geven 
aan donateurs, een fondenswervende mailing aan donateurs of anderszins.  
 
De communicatie mogelijkheden bij de Maag Lever Darm Stichting betreffen: 

• het verzorgen van een presentatie op een door de Maag Lever Darm Stichting georganiseerd 
event; 

• het aanleveren van informatie voor een tekstuele uiting voor één van de communicatie 
middelen van de Maag Lever Darm Stichting (nieuwsbrief, website, folder etc.); 

• het meewerken aan een (telefonisch) interview met de Maag Lever Darm Stichting; 

• het verschijnen in een video van de Maag Lever Darm Stichting. 
 
De Subsidieontvanger en Projectleider staan vrij in de keuze voor de communicatie-uiting via andere 
kanalen. Enkele mogelijkheden betreffen: 

• het verzorgen van een presentatie op een congres of bijeenkomst met andere 
onderzoekers/artsen; 

• het publiceren van een artikel in een universiteitsblad, een blad van de beroepsverenigingen 
(zoals b.v. NVMDL, NVGE, NVH) of een (online) krant of (wetenschappelijk of medisch) 
tijdsschrift; 

• het project/onderzoek onder de aandacht brengen in de media (social media, TV, radio). 
 
Eindpresentatie  
Na beëindiging van het project dient de Projectleider medewerking te verlenen voor het mogelijk 
geven van een eindpresentatie tijdens de Digestive Disease Days van de Nederlandse Vereniging 
voor Gastroenterologie (NVGE). Ook verlangt de Maag Lever Darm Stichting medewerking van de 
projectleider door het geven van een presentatie van de onderzoeksresultaten voor (de donateurs 
van) de Maag Lever Darm Stichting. 
 
Publicaties  
Over de ontwikkeling en de resultaten van het onderzoek mag uitsluitend gerapporteerd, 
gepresenteerd of gepubliceerd worden met de vermelding dat de Maag Lever Darm Stichting (of 
Dutch Digestive Foundation) het onderzoek (mede) financieel mogelijk heeft gemaakt. Van alle 
publicaties (zowel wetenschappelijke publicaties als publicaties in andere media) dient de Stichting 
een digitaal exemplaar te ontvangen. Indien het gefinancierde onderzoek geleid heeft tot een 
proefschrift ontvangen wij hiervan graag één (digitaal) exemplaar. 
 
Personeelsadvertenties 
Wanneer er voor het project een personeelsadvertentie wordt geplaatst, dient te worden vermeld dat 
het een onderzoek betreft dat wordt gesubsidieerd door de Maag Lever Darm Stichting. Daarbij dient 
het logo van de Maag Lever Darm Stichting te worden geplaatst. De Maag Lever Darm Stichting 
verstrekt het digitale logo bij de toekenning van de subsidie. 
 
Voordrachten, naam en logovermelding 
Tijdens alle voordrachten die over het project worden gehouden, dient te worden vermeld dat het 
onderzoek gefinancierd is door de Maag Lever Darm Stichting, met vertoning van het logo. De Maag 
Lever Darm Stichting verstrekt het digitale logo en een slide met aanvullende informatie bij de 
toekenning van de subsidie.  
 
Media 
De Maag Lever Darm Stichting heeft het recht publicitaire activiteiten die betrekking hebben op het 
project (persberichten, persconferenties e.d.) te ondernemen, uiteraard in overleg met de betrokken 
projectleider. De projectleider dient mee te werken aan deze activiteiten. 
 
De Maag Lever Darm Stichting mag zonder overleg gebruik maken van teksten van de ingediende 
protocollen, voortgangs-, en eindverslagen voor publicitaire activiteiten (waaronder informatie op de 
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website van de Maag Lever Darm Stichting). In overleg met de projectleider mag de Maag Lever Darm 
Stichting deze teksten verstrekken aan derden. 
 
Octrooiaanvragen 
Wanneer de resultaten van het gesubsidieerde onderzoek kunnen leiden tot een octrooiaanvraag, 
dient publicatie in enigerlei vorm achterwege te blijven totdat overeenstemming is bereikt tussen de 
Maag Lever Darm Stichting en de projectleiders over het indienen van een octrooiaanvraag. Wanneer 
de projectleider of de gesubsidieerde instelling inkomsten genereren die voortvloeien uit het 
gesubsidieerde onderzoek of de hierop betrekking hebbende industriële eigendomsrechten, dient de 
projectleider of instelling 50% van de netto-inkomsten te restitueren aan de Maag Lever Darm 
Stichting. Het totaal van de terugbetalingen zal echter nooit méér bedragen dan het totale 
subsidiebedrag. 
 
Proefpersonen en proefdieren 
Men dient op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de wettelijke regels die gelden voor het 
gebruik van proefpersonen en proefdieren.  
 
De Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO) geldt voor medisch 
wetenschappelijk onderzoek waarbij mensen worden onderworpen aan handelingen of hen een 
bepaalde gedragswijze wordt opgelegd. Een positief oordeel van de Centrale Commissie 
Mensgebonden Onderzoek (CCMO), of van een erkende Medisch-Ethische (Toetsings)Commissie 
(MEC/METC) dient overlegd te worden vóór aanvang van het project. 
 
Het gebruik van proefdieren en het verrichten van dierproeven dient te geschieden onder de 
regelingen zoals gesteld in de Wet op de Dierproeven. Voor proefdieronderzoek dient een vergunning 
aangevraagd te worden bij de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). De CCD vraagt, voordat zij al 
dan niet een vergunning verleent, altijd eerst advies aan een Dierexperimentencommissie (DEC). De 
vergunning van de CCD dient te worden overlegd voor aanvang van het onderzoek. 
 
De Maag Lever Darm Stichting is -als onderdeel van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen- tegen 
het onnodig gebruik van proefdieren en onderschrijft het beleid van de overheid hierin. Dit beleid 
betreft de drie V’s; vermindering van het aantal dierproeven, verfijning van de manier waarop dieren 
voor proeven worden gebruikt en vervanging van dieren door andere methoden om de gewenste 
informatie te verkrijgen. Onderzoeksvoorstellen die gebruikmaken van proefdieren worden beoordeeld 
door een adviseur met expertise op het gebied van proefdiergebruik.  
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4. FINANCIËLE SUBSIDIEVOORWAARDEN 
 
Algemeen 
De Maag Lever Darm Stichting verstrekt alleen een bijdrage in de kosten voor wetenschappelijke 
onderzoeksprojecten. De aanvragende instelling moet bereid zijn om de resterende kosten voor haar 
rekening te nemen, tenzij er sprake is van cofinanciering. 
  
Het project dient binnen twaalf maanden na de datering van de toekenningsbrief van de subsidie te 
zijn gestart. Als deze datum niet wordt gehaald, vervalt de subsidietoekenning, tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen is. 
 
Vóór de startdatum van het project dienen de volgende gegevens schriftelijk te worden aangeleverd: 

- naam van de projectleider; 
- een brief waarin de volgende gegevens staan: de aanstellingsdatum, de aanstellingsschaal, 

de aanstellingsduur en de omvang van de aanstelling(en) van de door de Maag Lever Darm 
Stichting gefinancierde projectmedewerker(s); 

- CV(s) van de door de Maag Lever Darm Stichting gefinancierde projectmedewerker(s); 
- wanneer nog niet overlegd -en indien van toepassing- schriftelijke goedkeuring van een 

erkende Medisch Ethische (Toetsings)Commissie en/of Centrale Commissie Dierproeven 
(CCD); 

- gegevens van de persoon of dienst verantwoordelijk voor de financiële administratie van dit 
project. 

 
Als startdatum van het project zal de aanstellingsdatum van de door de Maag Lever Darm Stichting 
gefinancierde projectmedewerker(s) genomen worden tenzij anders schriftelijk overeengekomen is. 
 
Voorwaarden cofinanciering 
De aanmelding betreft een op zichzelf staand onderzoeksproject. Aanvragen voor aanvullende 
financiering van voorgenomen of reeds lopend onderzoek komen niet in aanmerking voor subsidie. 
 
Indien financiële steun uit andere bronnen voor de uitvoering van het project noodzakelijk is, en de 
extra benodigde financiering meer dan 30% van het totale projectbudget bedraagt dan dient de 
projectleider vóór het indienen van de aanvraag contact op te nemen met de Maag Lever Darm 
Stichting.  
 
De projectleider dient aan te geven bij welke instantie aanvullende subsidie is aangevraagd en onder 
welke voorwaarden deze wordt toegekend. Bij een dergelijk grote cofinanciering zal de Maag Lever 
Darm Stichting pas tot uitbetaling – na eventuele toekenning – overgaan, nadat de cofinanciering 
schriftelijk is vastgelegd en er afspraken zijn gemaakt over publiciteit rondom het onderzoek. 
 
De projectleider is verplicht om de Maag Lever Darm Stichting onmiddellijk op de hoogte te stellen als 
deze gedurende de uitvoering van het onderzoek uit de subsidieaanvraag nog aanvullende 
financiering voor dit onderzoek aanvraagt bij andere organisaties. 
 
Krediet  
De subsidie bedraagt maximaal € 150.000. Dit bedrag kan naar eigen inzicht worden ingezet voor 
personeel en materieel krediet. Voorwaarde hierbij is dat de subsidie uitsluitend gebruikt mag worden 
voor de in de subsidievoorwaarden genoemde posten waarvoor de subsidie is bedoeld. Een 
gedetailleerde begroting dient te worden bijgevoegd en goedgekeurd door de Maag Lever Darm 
Stichting (appendix B van de ‘Grant application form MLDS Slimme en Snelle Diagnostiek 2018’). 
 
De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lumpsum. 
 
Personeel 
Het grootste deel van het subsidiebedrag is bedoeld voor de aanstelling van personeel. De volgende 
categorieën kunnen worden aangesteld: 

- promovendus (AIO/OIO) 
- promovendus (arts onderzoeker) 
- junior post doc 
- ondersteunend wetenschappelijk personeel en/of medisch personeel 
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In geval van een promotietraject dient de universiteit garant te staan voor de financiering van het 
overige deel. Gedurende de gehele looptijd van het project dient personeel te zijn aangesteld 
(minimaal 0,5 fte).  
 
Materieel krediet 
Het overige deel van het subsidiebedrag is bedoeld voor de kosten van verbruiksgoederen en 
proefdieren. In de regel worden kosten voor de aanschaf van apparatuur en de kosten die 
voortvloeien uit het gebruik ervan niet vergoed. Kosten voor infrastructuur zoals huisvesting, 
algemene laboratoriumfaciliteiten en kantoorautomatisering worden geacht geleverd te worden door 
het instituut en hieruit voortvloeiende kosten worden niet vergoed. De kosten voor een bench-fee en 
overhead worden evenmin vergoed.   
 
Betalingen 
Betaling van de lumpsum financiering geschiedt per kwartaal achteraf en onder verrekening van 
eventueel betaalde voorschotten. De eerste betaling zal plaatsvinden binnen het kwartaal dat volgt op 
het kwartaal waarbinnen de startdatum van het project valt mits aan de voorwaarden van pagina 8 is 
voldaan. De laatste twee betalingen worden uitgekeerd zodra aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 

- het eindverslag is binnen de gestelde termijn ontvangen en goedgekeurd; 
- de financiële verklaring dient door de accountantsdienst of de financiële administratie te zijn 

ondertekend en geretourneerd (dit formulier krijgt u toegezonden bij de toekenningbrief en is 
ook op de website www.mlds.nl/wetenschappelijk-onderzoek/subsidiewijzer te vinden); 

 
De Maag Lever Darm Stichting behoudt zich het recht voor om te allen tijde bij de 
subsidieontvangende instelling een onderzoek te laten instellen naar de wijze van besteding van de 
verleende subsidiebedragen. 
 
Open Access 
De Maag Lever Darm Stichting onderschrijft het standpunt dat publiek gefinancierd onderzoek in 
principe vrij toegankelijk moet zijn. Daarom stimuleert de Stichting het publiceren van 
onderzoeksresultaten van door de Stichting gesubsidieerd onderzoek in Open Acces tijdschriften. De 
eventuele kosten voor het publiceren van Open Access-artikelen en –boeken zijn subsidiabel tot 
maximaal € 4.000 per onderzoeksproject. De geschatte kosten dienen te worden opgenomen in de 
begroting bij de aanvraag. De gemaakte kosten kunnen na afronding van het onderzoeksproject 
gedeclareerd worden bij de Maag Lever Darm Stichting op vertoon van het betreffende artikel en de 
factuur. 

http://www.mlds.nl/wetenschappelijk-onderzoek/subsidiewijzer

