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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. We willen graag investeren in een spijsvertering die energie, gezondheid en levenslust kan 
geven. Ook voor patiënten met een spijsverteringsziekte. Zodat we hun kwaliteit van leven kunnen 
verbeteren. En dat zij de kans krijgen om regie te nemen over hun eigen welzijn.  
 

Doel 
Missie en strategie Maag Lever Darm Stichting 
De missie van de Maag Lever Darm Stichting is dat er in Nederland geen sterfte, schaamte, 
onzekerheid, pijn, angst, isolement of onmacht meer is door spijsverteringsziekten. Heel Nederland kent 
de kracht van de spijsvertering. 
Om bovenstaande ambitie te bereiken kiest de Maag Lever Darm Stichting ervoor om langs drie routes 
strategieën te volgen. De call Zorgprojecten ‘Leefstijl in de MDL-zorg valt onder route 3.  
 
Deze drie routes zijn: 
1. Bewustwording en Bewondering, waarbij we de spijsvertering in Nederland op de kaart gaan zetten. 
2. Precies op tijd, waarbij we vroege opsporing van spijsverteringsziekten mogelijk maken. 
3. Samen strijden, waarbij we samen met patiënten en donateurs zorgen voor middelen om mogelijk te 
maken dat we er op tijd bij kunnen zijn (route 2) en strijden voor een betere kwaliteit van leven voor de 
mensen die een spijsverteringsziekte hebben. 
 
Doel subsidielijn Zorgprojecten Leefstijl in de MDL-zorg 2021 
In 2021 is de subsidielijn Zorgprojecten Leefstijl in de MDL-zorg gericht op patient empowerment 
binnen het domein leefstijl. Patient empowerment zien wij als een manier om de patiënt de 
mogelijkheid te bieden zelf de regie te nemen over zijn of haar eigen zorg en welzijn, passend bij de 
behoeften van de patiënt. Projecten binnen de subsidielijn Zorgprojecten Leefstijl in de MDL-zorg 
dragen bij aan een verbeterde kwaliteit van leven van patiënten met een spijsverteringsziekte door 
middel van leefstijlaanpassingen of -interventies. 
 
De Maag Lever Darm Stichting verleent binnen de subsidielijn Zorgprojecten Leefstijl in de MDL-zorg 
financiële ondersteuning aan innovatieve, klinisch en/of maatschappelijk toepasbare projecten. Het 
zorgproject dient binnen twee jaar na het einde van het project resultaten op te leveren voor de patiënt.  
 
Daarnaast wil de MLDS ook financiële ondersteuning bieden aan implementatieprojecten van reeds 
bestaande leefstijlinterventies. Hiervoor kunnen aparte implementatieprojecten ingediend worden voor 
bestaande of pas ontwikkelde tools die bijdragen aan de kwaliteit van leven van patiënten met een 
spijverteringsziekte. 
 
Wetenschappelijke onderzoeksprojecten die passen binnen de andere subsidieronde(s) van de Maag 
Lever Darm Stichting vallen dus nadrukkelijk niet binnen deze subsidielijn. Informatie over onze andere 
subsidierondes is te vinden op www.mlds.nl/wetenschappelijke-onderzoek/subsidiewijzer. Sociale 
ondernemingen met winstoogmerk met innovatieve projecten op het gebied van leefstijl en verbetering 
van kwaliteit van leven voor de patient passen niet binnen deze subsidieronde, maar verwijzen wij wel 
graag naar www.mlds.nl/wetenschappelijke-onderzoek/subsidiewijzer voor meer informatie over 
eventuele financiële ondersteuning door INZET Investments. 
 

Focus 
Onder zorgprojecten verstaan we kortdurende, concrete projecten die zich richten op het faciliteren of 
stimuleren van de benodigde aanpassingen in de leefstijl ter verbetering van de kwaliteit van leven van 

http://www.mlds.nl/wetenschappelijke-onderzoek/subsidiewijzer
http://www.mlds.nl/wetenschappelijke-onderzoek/subsidiewijzer
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de patiënt. We willen projecten mogelijk maken waarbij de patiënt de mogelijkheid wordt gegeven om 
de regie te nemen over het doorvoeren van deze aanpassingen.  
 
Binnen de subsidielijn Zorgprojecten Leefstijl in de MDL-zorg stimuleren we specifiek 
leefstijlaanpassingen of -interventies die zich richten op patiënten met een spijsverteringsziekte en:    
▪ Voeding 

o Het optimaliseren van de voedingsstatus 
o Het stimuleren of faciliteren van de consumptie van passende en/of gezonde voeding 
o Het faciliteren van gepersonaliseerde voeding  
o Het ondersteunen van het opvolgen en volhouden van voedingsadviezen 

▪ Fysieke fitheid 
o Het stimuleren of faciliteren van lichaamsbeweging 
o Het faciliteren van voldoende fysieke rust/ontspanning/slaap 
o Het verminderen van vermoeidheid 

▪ Mentale gezondheid 
o Het verminderen van stress en/of angst 
o Het bevorderen van coping; omgaan met de fysieke of mentale gevolgen van een 

spijsverteringsziekte  
 
We zijn op zoek naar projecten die patiënten helpen of stimuleren om de benodigde 
leefstijlaanpassingen of -interventies door te voeren, zoals bijvoorbeeld via eHealth tools, apps, 
zelfmanagementprogramma’s, serious games, keuzehulpen of scholingen. 
 

Implementatie van leefstijlprojecten 
In de praktijk zien we veel zorgprojecten die ontwikkeld en gevalideerd zijn, en de potentie hebben 
deze te implementeren in instellingen, protocollen of richtlijnen. De MLDS wil ook voor deze projecten 
de mogelijkheid bieden subsidie aan te vragen in deze call. We roepen dus op om (ook) 
implementatieprojecten in te dienen binnen deze call, zodat ontwikkelde leefstijlinterventies 
daadwerkelijk kunnen gaan bijdragen aan de kwaliteit van leven van patiënten met een 
spijverteringsziekte. 
 

Wat bieden wij? 
Het totale subsidiebedrag is vastgesteld op maximaal €75.000 per aanvraag. Maar we verwachten juist 
ook kleinere aanvragen voor indiening. In totaal is er voor deze subsidielijn dit jaar een maximaal budget 
beschikbaar van €350.000. De Maag Lever Darm Stichting streeft ernaar om in 2021 tenminste vijf 
subsidies toe te kennen, waarvan tenminste twee implementatieprojecten, mits van voldoende 
kwaliteit.  
 

Wie kan subsidie aanvragen? 
Het aanvragen van een subsidie staat open voor Nederlandse universiteiten en hogescholen, niet-
commerciële onderzoeks- en of zorginstellingen en voor niet-commerciële maatschappelijke 
organisaties. Hier gelden de volgende voorwaarden: 
 
▪ Projectleiders moeten een gegarandeerde aanstelling bij de aanvragende partij hebben voor de 

duur van het project. 
▪ Projectleiders kunnen geen subsidie aanvragen voor het financieren van hun eigen positie. 
▪ Projectleiders kunnen binnen deze subsidieronde één voorstel indienen.  
▪ De aanvraag is een samenwerking tussen zorgprofessionals ((huis)artsen, diëtisten etc.), 

onderzoekers en maatschappelijke groeperingen (bijvoorbeeld patiëntenverenigingen). 
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Met deze subsidieronde wil de Maag Lever Darm Stichting een brede groep partijen de mogelijkheid 
bieden om een subsidie aan te vragen. Om ervoor te zorgen dat de projecten aansluiten bij de 
behoeften van de patiënt en ontwikkelingen in de klinische praktijk en/of maatschappij, is een 
samenwerking tussen zorgprofessionals ((huis)artsen, diëtisten etc.), onderzoekers en maatschappelijke 
groeperingen (bijvoorbeeld patiëntenverenigingen), een voorwaarde voor deze subsidie. Samen komen 
deze verschillende partijen tot de projectdoelstelling, de eventuele onderzoeksvraag én zorgen zij voor 
de kennisoverdracht en toepassing in de praktijk. Zo vertegenwoordigen maatschappelijke organisaties 
de belangen van de patiënt, zorgprofessionals weten wat het project kan betekenen voor de (klinische) 
praktijk en onderzoekers staan garant voor een wetenschappelijke onderbouwing van de 
leefstijlaanpassingen of -interventies binnen het project en eventuele validatie van deze aanpassingen 
of -interventies tijdens het project. Deze samenwerking van verschillende partijen zal tot snelle 
toepasbaarheid in de praktijk kunnen leiden na afronding van het project.  
 

Eisen waaraan de aanvraag dient te voldoen 
▪ Het project heeft een duur van maximaal 2 jaar.  
▪ Het project draagt bij aan de missie en visie van de Maag Lever Darm Stichting. 
▪ Het project heeft een duidelijk einddoel waarmee een concreet probleem wordt aangepakt, met als 

gevolg aantoonbare verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten met een 
spijsverteringsziekte. Onderdeel van de aanvraag is een implementatieplan. In dit plan wordt helder  
weergegeven hoe en in welk tijdspad het project wordt geïmplementeerd en wanneer het einddoel 
is bereikt (inclusief de directe winst voor de patiënt). 

▪ De resultaten van het project leveren directe meetbare winst op voor de patiënt. De Maag Lever 
Darm Stichting ziet graag dat de resultaten binnen een termijn van twee jaar na het einde van het 
project tot zichtbare verbeteringen voor de patiënt hebben geleid. 

▪ De projectleider staat open voor nauwe samenwerking met de Maag Lever Darm Stichting. Dit 
betekent dat we na toekenning telefonisch contact opnemen om kennis te maken en samen na 
gaan denken over eventuele fondsenwervende of publicitaire mogelijkheden van het project.  

▪ De voorgestelde toepassing in het project wetenschappelijk onderbouwd en slaat de brug tussen 
wetenschap/theorie en de (klinische) praktijk.  

▪ De projectaanvraag is tot stand gekomen door nauwe samenwerking en interactie tussen 
maatschappelijke organisaties, zorgprofessionals en onderzoekers.  

▪ Het project moet te financieren zijn met het beschikbare subsidiebedrag. Als de subsidieaanvraag 
het subsidiebedrag overschrijdt, dan moet de aanvrager een Letter of Commitment van de 
aanvullende financier(s) mee sturen, met daarin het beoogde bedrag. Deze brief dient ondertekend 
te zijn door de financieel verantwoordelijke van deze financier(s). Indien er sprake is van 
cofinanciering, mag dit maximaal 30% van het totale subsidiebedrag omvatten.  

 

Beoordelingsprocedure 
De beoordelingsprocedure bestaat uit de volgende stappen, die hieronder verder worden uitgelegd: 
 

1. Indienen projectaanvraag  
2. Beoordeling van de aanvragen en vaststellen top 10 
3. Wederhoor ronde 1 
4. Beoordeling van de top 10 aanvragen 
5. Wederhoor ronde 2 
6. Honorering/afwijzing  

https://www.mlds.nl/over-ons/
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1. Indienen projectaanvraag 
Projectleiders kunnen subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier dat 
beschikbaar is op de website van de Maag Lever Darm Stichting. Het aanvraagformulier dient uiterlijk 
13 september 2021 voor 12:00 uur ’s middags in ons bezit te zijn en dient voorzien te zijn van digitale 
handtekeningen. Het aanvraagformulier kunt u in Word format mailen naar research@mlds.nl. 
Onvolledige projectaanvragen worden niet in behandeling genomen. Extra bijlagen worden niet 
meegenomen in de beoordelingsprocedure. Het team Kennis & Innovatie van de Maag Lever Darm 
Stichting beoordeelt de ontvankelijkheid van de projectaanvragen. Alleen projectaanvragen die aan de 
voorwaarden voldoen, zijn ontvankelijk en worden in behandeling genomen. 
 
Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier de “Handleiding bij projectaanvraag 
Zorgprojecten 2021 - Leefstijl in de MDL-zorg” voor hulp bij het invullen. Deze staat op onze website: 
www.mlds.nl/wetenschappelijk-onderzoek/subsidiewijzer.  
 
2. Beoordeling van de projectaanvragen  
De projectaanvragen worden allereerst intern beoordeeld op ontvankelijkheid op basis van deze 
subsidievoorwaarden. Vervolgens worden de aanvragen inhoudelijk beoordeeld door de 
Maatschappelijke Adviesraad (MAR). De MAR bestaat uit zeven leden, namelijk: 

▪ Ervaringsdeskundigen, MAR-leden die aan den lijve ervaren wat het is om een 
spijsverteringsziekte te hebben. 

▪ Ervaringsdeskundigen in de zorg, MAR-leden die in nauw contact staan met patiënten die een 
spijsverteringsziekte hebben, zoals een MDL-arts en een verpleegkundig specialist.  

▪ Experts in toegepast onderzoek, MAR-leden die expert zijn in het toepassen van 
wetenschappelijke methodieken in de zorg en dat vanuit diverse perspectieven.  

De Maag Lever Darm Stichting zal elke aanvraag door minimaal drie leden van de MAR laten 
beoordelen. Het doel van deze stap is de tien beste projectaanvragen te selecteren. Deze aanvragen 
gaan verder in het subsidietraject. De overige aanvragen ontvangen bericht dat zij niet in aanmerking 
komen voor het verdere subsidietraject.  
 
NB. Over de uitkomst kan niet gecorrespondeerd worden. 
 
 

http://www.mlds.nl/wetenschappelijk-onderzoek/subsidiewijzer
mailto:research@mlds.nl
http://www.mlds.nl/wetenschappelijk-onderzoek/subsidiewijzer
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3. Wederhoor ronde 1 
De top tien projectaanvragen krijgen de mogelijkheid om te reageren op vragen vanuit de MAR. 
Aanvragers krijgen vervolgens twee weken de tijd om een reactie daarop te formuleren. Deze reactie 
wordt meegenomen in de eindbeoordeling. 
 
4. Beoordeling van de top tien aanvragen 
De MAR heeft als taak de top tien projectaanvragen ten opzichte van elkaar af te wegen en te 
beoordelen. Hiervoor maakt zij gebruik van de wederhoor. De MAR formuleert een honoreringsadvies 
aan de directie van de Maag Lever Darm Stichting tijdens een plenaire vergadering.  
 
5. Wederhoor ronde 2 
Indien er na de vergadering nog vragen of onduidelijkheden zijn, zal er een tweede wederhoor ronde 
plaatsvinden. Niet alle aanvragers ontvangen vragen tijdens deze ronde.  
 
6. Honorering/afwijzing 
De directie van de Maag Lever Darm Stichting besluit op basis van het honoreringsadvies van de MAR 
welke projectaanvragen gesubsidieerd worden en welke worden afgewezen. 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 alle benodigde documentatie voor de 
start van het project. Indien u geen subsidie ontvangt, krijgt u hier per mail bericht van.   
 
NB. Over de uitkomst kan niet gecorrespondeerd worden. 
 

Aanvullende voorwaarden 
1. Algemene Subsidievoorwaarden 
De voorwaarden zoals genoemd in de Algemene Subsidievoorwaarden zijn van toepassing op de 
toegekende projecten binnen deze subsidielijn. Deze Algemene Subsidievoorwaarden zijn te vinden op 
www.mlds.nl/wetenschappelijk-onderzoek/subsidiewijzer. Hierin staan onder andere de voorwaarden 
met betrekking tot monitoring en financiën. 
Enkele aanvullende voorwaarden gelden voor de Zorgprojecten Leefstijl in de MDL-zorg 2021:  

▪ Het project dient uiterlijk binnen 6 maanden na de datum van de toekenningsbrief gestart te 
zijn.  

▪ Het eindverslag dient uiterlijk binnen 3 maanden na afronding van het project bij ons ingediend 
te zijn. 

 
2. Onze visie op samenwerking 
Vanuit de Maag Lever Darm Stichting laten wij onze kernwaarden persoonlijk, ondernemend, 
nieuwsgierig en eigenwijs doorleven in alles wat wij doen. Voor het toekennen van onze subsidies 
betekent dit dat wij een relatie aangaan met de projectleiders die ervoor moet zorgen dat wij “samen 
strijden” om onze dromen mogelijk te maken. Dit betekent dat wij betrokken willen zijn bij de projecten 
om zo in gezamenlijkheid de voortgang en resultaten te bewaken. Wij vinden het namelijk fantastisch 
om te communiceren over jullie projecten en dat doen we met regelmaat. Maar daarvoor hebben we 
wel jullie informatie nodig. We staan daarom altijd open voor tussentijdse updates over mooie 
resultaten of belangrijke mijlpalen. We blijven graag betrokken. Ook buiten de formele 
monitoringsmomenten. 
Daarnaast verwachten wij van projectleiders dat zij actief bijdragen aan het mogelijk maken van meer 
onderzoeken en projecten in de toekomst. Over hoe we dit samen vormgeven, gaan we graag met 
iedere projectleider in gesprek. 
 

http://www.mlds.nl/wetenschappelijk-onderzoek/subsidiewijzer
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3. Financiële voorwaarden 
De MLDS verstrekt alleen subsidie aan de personeelskosten en materiële kosten van 
(onderzoeks)projecten. De MLDS is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor kostenoverschrijdingen. 
▪ 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).  

▪ Onder de materiële kosten vallen de kosten van verbruiksgoederen die nodig zijn om het project uit 
te voeren. Kosten die binnen deze voorwaarden vergoed worden: 
- Alleen directe materiële kosten; 
- Reis- en verblijfkosten aan project gerelateerde bijeenkomsten. 

▪ In de regel worden de volgende materiële kosten niet vergoed: 
- Aanschaf van apparatuur; 
- Kosten die voortvloeien uit het gebruik van apparatuur; 
- Kosten voor infrastructuur zoals huisvesting, algemene laboratoriumfaciliteiten en 

kantoorautomatisering. Deze kosten worden geacht geleverd te worden door het instituut. 
- Kosten voor een benchfee; 
- Overheadkosten. 

 
 

 

Als gezondheidsfonds is de Maag Lever Darm Stichting afhankelijk van donaties van onze 
achterban. Daarom vinden wij het belangrijk om hen ook te blijven informeren over wat wij doen 
met hun giften. Onze achterban is met ons betrokken, en wij met hen. Dit betekent ook 
betrokkenheid met patiënten, artsen, onderzoekers en dus ook jullie. Samen met jullie houden 
wij onze, en dus ook jullie, achterban op de hoogte van de voortgang van de projecten. Alleen 
samen kunnen wij ervoor zorgen dat belangrijke en urgente onderzoeken gefinancierd kunnen 
worden. 


