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Doel

Missie en strategie Maag Lever Darm Stichting
Een gezonde spijsvertering voor iedereen, dat is onze droom. Twee miljoen Nederlanders kampen
dagelijks met schaamte, angst of onmacht door spijsverteringsaandoeningen. Voor hen werken wij aan
oplossingen. Dat doen we samen met artsen, onderzoekers, wetenschappers, patiënten en hun naasten,
donateurs en vrijwilligers.
Om ons missie te bereiken maken we via onze drie impactroutes het verschil:
1. Bewustwording en Bewondering, waarbij we de spijsvertering in Nederland op de kaart zetten.
2. Precies op tijd, waarbij we vroege opsporing van spijsverteringsziekten mogelijk maken
3. Samen strijden, waar we samen met patiënten en donateurs strijden voor een betere kwaliteit
van leven voor mensen met een spijsverteringsziekte

Subsidielijn Right on Time 2022

De subsidielijn Right on Time is onderdeel van impactroute twee: precies op tijd. Binnen deze subsidielijn
financieren we veelbelovende onderzoeken ter bevordering van vroege opsporing van
spijsverteringsziekten. Dit doen we op twee verschillende thematieken:
1. Stimuleren van het verder ontwikkelen en/of implementeren van veelbelovende projectresultaten
uit reeds door de MLDS gefinancierd onderzoek in kader van vroege opsporing.
2. Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek gericht op de ontwikkeling van innovatieve,
technische ontwikkelingen om spijsverteringsziekten vroeg op te sporen.

Focus
Thema 1: doorontwikkeling en implementatie
We willen ruimte bieden aan reeds door de MLDS gefinancierde, veelbelovende onderzoeksprojecten die
een vervolgstap behoeven om een stap dichterbij vroege opsporing van spijsverteringsziekten te komen.
Alle spijsverteringsaandoeningen vallen hierbij binnen de scope van de call, hoewel onderzoeksprojecten
met het ziektebeeld slokdarmkanker, darmkanker, NASH/NAFLD en aanhoudende en/of onbegrepen
spijsverteringsklachten de voorkeur hebben.
Thema 2: innovatie en technologie
We willen ruimte bieden aan onderzoeksprojecten gericht op vroege opsporing van
spijsverteringsziekten middels innovatieve, technische ontwikkelingen. Met als doel dat we
spijsverteringsziekten sneller, en bij voorkeur zo min mogelijk belastend en/of non-invasief, opsporen
en/of meer te weten komen over het ziekteproces.

➢

Voorbeelden van type onderzoek passend binnen de subsidielijn:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificatie en/of screening van risicogroepen;
Surveillance van risicogroepen, alsmede op surveillance van leververvetting-patiënten;
Vaststellen van persoons- en/of ziektekenmerken ten behoeve van screening en/of
diagnostiek;
Ontwikkeling van voorspellingsmodellen ten behoeve van screening en/of diagnostiek
Minder invasieve en/of minder belastende diagnostiek, zoals bijvoorbeeld het gebruik
van biomarkers, kunstmatige intelligentie, eNose e.d.
Implementatie van diagnostische tools in het zorgpad;
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➢

De MLDS streeft bij honoratie naar een zo goed mogelijke spreiding over beide thematieken.

➢

Indien u vragen heeft over het doel, de focus van de call en/of de passendheid van uw aanvraag
binnen de call, dan horen wij dat graag. In dat geval kunt u bellen naar 033-7523500 of een email sturen naar research@mlds.nl.

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 budget beschikbaar van
€1.250.000. De MLDS streeft ernaar om in het voorjaar van 2022 5 à 6 subsidies toe te kennen. Indien
de jaaropbrengsten meevallen, is de MLDS voornemens om een extra subsidie van maximaal €250.000
toe te kennen.

Wie kan subsidie aanvragen
Het aanvragen van subsidie staat open voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten en nietcommerciële 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.

Eisen waaraan de aanvraag dient te voldoen
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

Het project heeft een duur van maximaal 4 jaar.
Het project draagt bij aan de missie en strategie van de MLDS.
Het project dient een duidelijk einddoel te hebben waarmee een concreet probleem wordt
aangepakt met als doel dat dit leidt tot een klinisch zichtbare verbetering voor de patiënt.
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).
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 MLDS.
Het grootste deel van het subsidiebedrag is bedoeld voor de aanstelling van personeel. De door
de MLDS gefinancierde projectmedewerker moet voor de duur van gehele project werkzaam
blijven binnen het project. Gedurende de gehele looptijd van het project dient personeel te zijn
aangesteld (minimaal 0,5 fte).
In de regel worden de volgende materiële kosten niet vergoed:
o Aanschaf van apparatuur;
o Kosten die voortvloeien uit het gebruik van apparatuur;
o Kosten voor infrastructuur zoals huisvesting, algemene laboratoriumfaciliteiten en
kantoorautomatisering. Deze kosten worden geacht geleverd te worden door het
instituut.
o Kosten voor een benchfee;
o Overheadkosten.
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Beoordelingsprocedure
De beoordelingsprocedure bestaat uit de volgende stappen, die hieronder verder worden uitgelegd:
1. Vooraanvraag
2. Beoordeling vooraanvraag
2.1 Beoordeling MLDS
2.2 Beoordeling Wetenschappelijke Adviescommissie
3. Volledige aanvraag
3.1 Pitch voor ervaringsdeskundigenpanel
3.2 Indienen volledige aanvraag
4. Beoordeling van de volledige aanvragen
4.1 Buitenlandse deskundigen (referenten)
4.2 Ervaringsdeskundigenpanel
.3 Wetenschappelijke Adviescommissie
5. Honorering/afwijzing

5

1. Vooraanvraag

Onderzoekers kunnen subsidie aanvragen door gebruik te maken van het vooraanmeldingsformulier dat
beschikbaar is op de website van de MLDS. De digitale versie van de vooraanmelding dient uiterlijk
1 maart 2022 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. Lees vóór het invullen de
“Manual Preliminary Grant Application” voor hulp bij het invullen. Deze staat online op
www.mlds.nl/wetenschappelijk-onderzoek/subsidiewijzer.

2. Beoordeling vooraanvraag
2.1. Beoordeling MLDS

Het team Kennis & Innovatie van de MLDS beoordeelt de aanvragen aan de hand van het gestelde doel
van de subsidievoorwaarden Right on Time 2022 evenals de missie en strategie van de MLDS. Het kan
zijn dat wij nog vragen hebben over uw vooraanvraag. Zorg er daarom voor dat u van 1 tot 15 maart
bereikbaar bent voor vragen, op het door u aangeleverde telefoonnummer. Mocht u niet beschikbaar zijn,
dan horen wij dat graag tijdig.
Lees vóór het invullen de “Manual Preliminary Grant Application 2022” 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. Alleen
aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, worden in behandeling genomen.

2.2. Beoordeling Wetenschappelijke Adviescommissie
De vooraanvragen worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Adviescommissie, bestaande uit
minimaal zes gerenommeerde onderzoekers uit het MDL-onderzoeksveld, zonder tussenkomst van
externe referenten. De MLDS streeft ernaar elke vooraanmelding door minimaal drie leden van de
Wetenschappelijke Adviescommissie te laten beoordelen. Het doel van deze stap is de 10 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. Volledige aanvraag

3.1. Pitch ervaringsdeskundigenpanel
De MLDS vindt het belangrijk om ervaringsdeskundigen te betrekken bij het toekennen van subsidies
aan wetenschappelijk onderzoek. De persoonlijke ervaringen van ervaringsdeskundigen zijn een
belangrijke aanvulling op de wetenschappelijke kennis. Vanuit deze unieke ervaringskennis kunnen
ervaringsdeskundigen de subsidieaanvragen beoordelen op relevantie voor de patiënt en maatschappij.
Daarnaast vindt de MLDS het belangrijk om het gesprek tussen onderzoeker en ervaringsdeskundigen
te faciliteren. Op deze manier kunnen wetenschappelijke kennis en ervaringskennis elkaar aanvullen en
nieuwe inzichten worden verworven. Zo werken we samen toe naar impactvol onderzoek!
Daarom nodigen wij u uit om uw projectidee te pitchen voor het ervaringsdeskundigenpanel in de week
van 11 juli 2022. Houd hiermee dus rekening in uw agenda! De onderzoeksgroep mag zelf een
afgevaardigde kiezen die deze pitch houdt. Tijdens deze pitch gaan het ervaringsdeskundigenpanel en u
in gesprek om uw projectidee te bespreken vanuit patiëntenperspectief. Het panel formuleert naar
aanleiding van uw pitch eventuele suggesties vanuit patiëntenperspectief, welke u kunt meenemen in
uw volledige aanvraag.
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3.2. Indienen volledige aanvraag
De volledige aanvraag dient een uitwerking te zijn van het concept en de hypothese zoals beschreven in
de vooraanvraag. De volledige aanvraag dient uiterlijk 8 augustus 2022 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 2022”. 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 MLDS beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvragen. Alleen aanvragen die
aan de voorwaarden voldoen, zijn ontvankelijk en worden in behandeling genomen.

4. Beoordeling van de volledige aanvragen
4.1 Buitenlandse deskundigen (referenten)
De MLDS 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 Ervaringsdeskundigenpanel
Het ervaringsdeskundigenpanel beoordeelt de volledige aanvragen op basis van relevantie voor de
patiënt en de belasting en risico’s voor deelnemers. Daarnaast kijkt het ervaringsdeskundigenpanel ook
in hoeverre de door het panel aangedragen suggesties voor de volledige aanvraag zijn meegenomen.
Daartoe dient de aanvrager een visueel wederhoor in middels een vlog van max. 5 minuten.
Het ervaringsdeskundigenpanel zal tot een gezamenlijke ranking komen van de onderzoeken die zijn
ingediend.
4.3 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 MLDS.

5. Honorering/afwijzing
De Directie van de MLDS besluit op basis van het honoreringsadvies van de Wetenschappelijke
Adviescommissie welke projecten voor subsidiëring in aanmerking komen en welke zullen worden
afgewezen. De uitslag wordt eind december bekend gemaakt. 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 onderzoekproject.
Indien u geen subsidie ontvangt, krijgt u hier per mail bericht van.
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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.
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