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Wetenschappelijk Onderzoek

Procedure
Projectleiders van door de Maag Lever Darm Stichting gesubsidieerde projecten dienen binnen een half
jaar na afloop van het project een eindverslag in te dienen. Dit verslag dient, voorzien van digitale
handtekeningen, per e-mail gestuurd te worden naar research@mlds.nl.
Wanneer het eindverslag aanleiding geeft tot op- en/of aanmerkingen, wordt er contact opgenomen
met de verantwoordelijke projectleider. Na goedkeuring van het verslag zullen de laatste twee
termijnbetalingen worden uitgekeerd.
Formulier algemeen
• Voor het invullen van het formulier dient u lettertype Arial, lettergrootte 10 te gebruiken.
• De aangegeven kaders per item zijn flexibel en u kunt dus meer ruimte gebruiken dan staat
aangegeven. Indien een kader niet meebeweegt kunt u dit als volgt verhelpen: ga met de
cursor in het betreffende vak staan > rechtermuisknop indrukken > ‘tabeleigenschappen’ kiezen
> selecteer het tabblad ‘rij’ > ‘rij eventueel splitsen bij nieuwe pagina’ aanvinken.
• U mag kiezen of u het verslag in het Nederlands of in het Engels indient, met uitzondering van
vraag 11, deze moet in Nederlands worden ingevuld.
Toelichting per vraag
1. Het projectnummer is bij de vooraanmelding door de MLDS aan het project toegekend. In alle
communicatie rondom het project wordt van ditzelfde nummer gebruik gemaakt.
2. De projectleider is in principe dezelfde persoon die de projectaanvraag heeft gedaan, tenzij in
de tussentijd anders is overeengekomen met de Maag Lever Darm Stichting.
3. Titel van het onderzoek zoals vermeld op de originele aanvraag.
4. Wanneer er meerdere personen de door de MLDS gesubsidieerde positie hebben vervuld,
gelieve alle medewerkers te noemen met datum van in en uit dienst-gang.
5. Totaalbedrag subsidie: het totaalbedrag van de door de Maag Lever Darm Stichting
toegekende subsidie;
Subsidieduur: het aantal jaren dat de subsidie is toegekend;
Startdatum: ingangsdatum contract van de door MLDS gesubsidieerde medewerker.
Definitieve einddatum: bij afwijking van de originele einddatum is goedkeuring van de Maag
Lever Darm Stichting vereist
6. Vermeld hier het oorspronkelijke onderzoeksdoel, zoals in de aanvraag is geformuleerd.
7. Graag aangeven in hoeverre de doelstelling of uitvoering van het project is aangepast. Geef ook
weer waarom deze aanpassingen zijn gemaakt.
8. Graag aangeven of er wijzigingen hebben plaatsgevonden in deze drie onderdelen.
9. Graag concreet beschrijven welke stappen er zijn genomen om deze wijzigingen door te voeren
en om het project daarmee tot een goed einde te brengen.

10. Geef hier een samenvatting van de behaalde resultaten. Vermeld ook de behaalde
doelstellingen en, indien niet gehaald, de reden hiervan.
11. Beschrijf hier de impact van dit onderzoek voor Nederlandse MDL-patiënten, hoe ervaren zij
hier voordeel van? Op welke wijze levert dit onderzoek een bijdrage aan de missie van de Maag
Lever Darm Stichting, namelijk het voorkomen, beter behandelen en genezen van maag-,
darm- en leveraandoeningen door middel van wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.
12. Invullen in begrijpelijk Nederlands.
13. Om een inschatting te maken van de impact van het onderzoek, wordt hier gevraagd om aan te
geven in hoeverre sprake is van onderstaande punten:
Sociale impact

- lidmaatschap van adviescommissies in gezondheidszorg
- samenwerkingsverbanden met maatschappelijk belanghebbenden
(zoals patiënten)
- vakpublicaties (Nederlandse tijdschriften, leerboeken, et cetera)
- bijdragen aan na- en bijscholing van professionals
- publieksvoorlichting op geautoriseerde websites
- referentie naar onderzoek in publieke media
- vermelding in behandelrichtlijnen en protocollen
- vermelding in belangrijke beleidsdocumenten
- technologieën en diensten in de gezondheidszorg
- nieuwe medische test
- nieuw geneesmiddel
- methoden voor de beoordeling van de kwaliteit van zorg
- impact op carrière projectmedewerker(s)

Economische impact

- lidmaatschap adviescommissies in commerciële domeinen
- producten met commerciële waarde
- commerciële ‘spin-out’-ondernemingen1
- octrooien

NB. Noemt u hier zowel de al gepubliceerde artikelen en gehouden voordrachten, als artikelen
in ‘submission’ en voordrachten die in de planning staan. Volgens de subsidievoorwaarden
dient de MLDS een exemplaar te ontvangen van iedere publicatie. U kunt volstaan met het
meesturen van de digitale versies, wanneer u het eindverslag per e-mail naar ons opstuurt.
14. Geef aan wat voor vervolgonderzoek noodzakelijk of mogelijk is. Geef ook aan of hier binnen de
eigen onderzoeksgroep plannen voor zijn.
15. Vermeld hier het type personeel en bijbehorende kosten, en het type gebruikte materialen en
bijbehorende kosten over de gehele periode van het project.
16. Door ondertekening verklaart u het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

1

‘Spin-out’: het onderbrengen van een activiteit van een universitair medisch centrum in een zelfstandig bedrijf

