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Beste onderzoeker, 

 

In Nederland wordt het leven van miljoenen mensen, elke dag weer, ontregeld door 

spijsverteringsziekten. Ziekten die zorgen voor sterfte, schaamte, onzekerheid, pijn, angst, 

isolement of onmacht. Wij strijden met en voor hen. Samen met alle betrokken deskundigen, 

onderzoekers, bedrijven, collectanten en donateurs. 

Dit doen wij onder andere door veelbelovende onderzoeken te financieren op het gebied van 

vroegdiagnostiek, waarbij toegankelijkheid hiervan een belangrijk onderwerp kan zijn. Zo 

kunnen spijsverteringsziekten en ziekteprogressie vroegtijdig opgespoord worden. Daarmee 

kunnen we voorkomen dat levens onherstelbaar worden beschadigd en kunnen we de 

kwaliteit van leven van patiënten vergroten. 

 

Strijdt u mee? 

 
 

1. DOEL 

Het doel van de subsidielijn “Right on Time” is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek gericht 

op screening/vroegtijdige diagnose van spijsverteringsziekten alsmede naar het verkrijgen van tijdig 

inzicht in ziekteprogressie en/of opvlammingen bij patiënten met een spijsverteringsziekte. 

 

Zo werken we samen naar situaties waarin bijvoorbeeld: 

▪ Genezing nog mogelijk is of verdere schade aan het lichaam wordt beperkt: mensen lopen niet 

meer rond met een ernstige ziekte zonder het te weten; 

▪ Mensen niet meer onnodig lang rond lopen met aanhoudende klachten, zonder te weten wat er 

met hen aan de hand is; 

▪ Het mogelijk is om minimaal-invasieve behandelingen in te zetten; 

▪ (Gepersonaliseerde) behandelingen tijdig worden geselecteerd en ingezet, zodat het 

ziekteverloop en/of opvlammingen en/of kwaliteit van leven positief worden beïnvloed; 

 

Voorbeelden van type onderzoek passend binnen de subsidielijn: 

▪ Screening risicogroepen; 

▪ Vroegtijdige diagnose van spijsverteringsziekten; 

▪ Risicovoorspellingen van ziekteprogressie, ernstig ziekteverloop, opvlammingen of kwaliteit 

van leven; 

▪ Vaststellen van persoons- en/of ziektekenmerken ten behoeve van diagnostiek, 

ziekteprogressie en verbetering van kwaliteit van leven; 

▪ Minder invasieve en/of minder belastende diagnostiek, zoals bijvoorbeeld het gebruik van 

biomarkers en kunstmatige intelligentie; 

▪ Tijdige opsporing van recidieven. 

 

2. FOCUS 

Deze subsidielijn is open voor alle MDL-gerelateerde ziekten en aandoeningen. Daarbij willen we in het 

bijzonder het indienen van aanvragen stimuleren op het gebied van IBD en NASH/NAFLD. De MLDS 

streeft ernaar om bij gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit minimaal één aanvraag op IBD en 

minimaal één aanvraag op NASH/NAFLD te honoreren. 

 

Onderzoeksaanvragen op het gebied van de ontdekking van biomarkers voor de diagnostiek van 

NASH/NAFLD komen niet in aanmerking voor financiering, vanwege de vele internationale consortia die 

al onderzoek doen naar dit onderwerp. Onderzoeksaanvragen die zich richten op de implementatie van 
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eventuele uitkomsten van biomarker onderzoek NASH/NAFLD in de Nederlandse klinische praktijk,  

passen wel. 

 
 

3. WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN 

Het aanvragen van subsidie staat open voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten en niet-

commerciële onderzoeksinstituten. 

 

Voorwaarden: 

▪ Projectleiders moeten gepromoveerd zijn en over ruime onderzoekservaring beschikken; 

▪ Projectleiders moeten een gegarandeerde aanstelling bij het aanvragende instituut hebben 

voor de duur van de aanvraag; 

▪ Een projectleider mag slechts één aanvraag als projectleider indienen; 

▪ Een projectleider kan geen subsidie aanvragen voor het financieren van zijn/haar eigen positie. 

 

4. EISEN WAAR DE AANVRAAG AAN DIENT TE VOLDOEN 

▪ Het project heeft een duidelijk einddoel waarmee een concreet probleem wordt aangepakt, 

met als doel dat dit leidt tot een klinisch zichtbare verbetering voor de patiënt.  Om die reden 

behoort het ontwikkelen van een implementatieplan tot een natuurlijk onderdeel van de 

aanvraag.   

▪ De resultaten van het project 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. 

▪ Het project heeft een duur van maximaal 4 jaar. 

▪ Het project heeft publicitaire en fondsenwervende potentie. 

▪ Het project moet te financieren zijn met het beschikbare subsidiebedrag. Als de 

subsidieaanvraag het subsidiebedrag overschrijdt, dan moet de aanvrager bij de 

vooraanmelding een dekkingsbegroting aanleveren. Bij de volledige aanvraag dient de 

aanvrager een Letter of Commitment van de aanvullende financier(s) mee te sturen, met 

daarin het beoogde bedrag. Deze brief dient ondertekend te zijn door de financieel 

verantwoordelijke van deze financier(s).  

 

Nb. Cofinanciering is toegestaan. Kijk wel naar de voorwaarden die gesteld worden aan cofinanciering 

op pagina 9 van de algemene subsidievoorwaarden. 

 

5. WAT BIEDEN WIJ 

Het totale subsidiebedrag is vastgesteld op maximaal €250.000 per aanvraag. Maar we verwachten 

juist ook kleinere aanvragen voor indiening. In totaal is er voor deze call een maximaal budget 

beschikbaar van €1.200.000. De Maag Lever Darm Stichting streeft ernaar om in 2019 circa 6 

subsidies toe te kennen, waarvan er tenminste 3 niet direct gerelateerd aan spijsverteringskankers 

zijn.  

 

6. 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. Beoordeling van de volledige aanvragen 

4.1 De buitenlandse deskundigen (referenten) 

4.2 Het ervaringsdeskundigenpanel 

4.3 De Wetenschappelijke Adviescommissie 

5. Honorering/afwijzing 
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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 8 april 2019 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. 

 

Leest u vóór het invullen de “Manual Preliminary Grant Application 2019” 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 team 

Kennis & Innovatie 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 

minimaal 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 wel of geen uitnodiging om een volledige 

aanvraag in te dienen. Over de uitkomst kan niet gecorrespondeerd worden.  

 

3. Indienen volledige aanvraag 

De volledige aanvraag dient een uitwerking te zijn van het concept en de hypothese zoals beschreven 

in de vooraanmelding. De volledige aanvraag dient uiterlijk 8 juli 2019 om 12:00 uur in ons bezit te zijn. 

Deze versie dient eveneens voorzien te zijn van digitale handtekeningen.  

 

Leest u vóór het invullen de “Manual Full Grant Application 2019”. 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 team 

Kennis & Innovatie 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.  
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4. Beoordeling van de volledige aanvragen  

4.1 De buitenlandse deskundigen (referenten) 

De Maag Lever Darm Stichting streeft ernaar om de volledige aanvragen door minimaal drie 

buitenlandse deskundigen (referenten) te laten beoordelen. Bij het indienen van een volledige aanvraag 

dient u als indiener vijf referenten aan te dragen. Referenten zijn niet belanghebbenden bij een project 

en brengen hun onafhankelijke gemotiveerde oordeel uit op een daarvoor bestemd 

beoordelingsformulier. Deze geanonimiseerde beoordelingen zullen aan de aanvragers worden 

voorgelegd voor wederhoor.  

 

4.2 Het ervaringsdeskundigenpanel 

De ervaringsdeskundigen beoordelen de volledige aanvragen op basis van relevantie voor de patiënt en 

de belasting en risico’s voor deelnemers. Op 24 september 2019 en 8 oktober 2019 worden er twee 

dagen georganiseerd waarbij alle onderzoeksgroepen een afgevaardigde sturen  die een pitch houdt 

ten overstaande van een groep ervaringsdeskundigen betreffende hun volledige aanvraag. De 

onderzoeksgroep mag zelf een afgevaardigde kiezen die deze pitch houdt. Naar aanleiding  van deze 

pitch zal het ervaringsdeskundigenpanel tot een gezamenlijke ranking komen van de onderzoeken die 

zijn ingediend. 

 

4.3 De Wetenschappelijke Adviescommissie 

De Wetenschappelijke Adviescommissie heeft als taak alle volledig aanvragen 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 ervaringsdeskundigenpanel. De Wetenschappelijke Adviescommissie 

formuleert een honoreringsadvies aan de directie van de Maag Lever Darm Stichting. 

 

5. 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. Over de uitkomst kan niet gecorrespondeerd worden.  

Bij toekenning nemen wij telefonisch contact met u op. We maken dan meteen een afspraak voor een 

toekennings- en kennismakingsbezoek. Na dit telefonische gesprek, sturen we u meteen alle 

benodigde documentatie voor de start van het onderzoek.  

Indien u geen subsidie ontvangt, krijgt u hier per mail en post bericht van.   

 

7. START EN AFRONDING PROJECT 

De voorwaarden zoals genoemd in de Algemene Subsidievoorwaarden (Wetenschappelijke) 

Onderzoeksprojecten zijn van toepassing op de toegekende projecten binnen deze subsidielijn.  

Enkele aanvullende voorwaarden gelden voor en na de projecten:  

▪ Het project dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van de toekenningsbrief gestart te 

zijn.  

▪ Het eindverslag dient uiterlijk binnen 6 maanden na afronding van het project bij ons ingediend 

te zijn. 


