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1. INTRODUCTIE 
 
 
Doel 
De Maag Lever Darm Stichting is een fondsenwervende instelling die investeert in wetenschappelijk 
onderzoek in Nederland om zo voor het publiek zichtbare verbeteringen te bewerkstelligen op het 
gebied van preventie, diagnostiek en therapie, van aandoeningen van de maag, lever en darm. 
 
Het doel van dit programma is het stimuleren van maag-, darm- en leveronderzoek in Nederland door 
talentvolle onderzoekers de mogelijkheid te bieden hun carrière te vervolgen binnen het MDL 
onderzoeksgebied1. 
 
 
Wie kan subsidie aanvragen? 
Het programma is bedoeld voor talentvolle onderzoekers die net gepromoveerd zijn. Het aanvragen 
van subsidie staat open voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten en niet-commerciële 
onderzoeksinstituten. De Maag Lever Darm Stichting vindt zowel basaal als klinisch onderzoek 
belangrijk en streeft ernaar om bij gelijke kwaliteit beide typen onderzoeken te honoreren. 
 
Voorwaarden: 

- Aanvragen kunnen worden ingediend door gepromoveerde kandidaten met of zonder vast 
dienstverband, afkomstig uit binnen- of buitenland. 

- Kandidaten kunnen een aanvraag indienen tot maximaal 4 jaar na hun promotie, gerekend 
vanaf de promotiedatum tot de deadline van de betreffende ronde. Voor klinische 
onderzoekers geldt dat zij een aanvraag kunnen indienen tot maximaal 6 jaar na hun 
promotie. Indien sprake is geweest van zwangerschap of langdurig verlof i.v.m. ziekte kan de 
Maag Lever Darm Stichting besluiten om deze termijn te verlengen.  

- Talentvolle onderzoekers kunnen zelf een aanvraag indienen waarbij het hoofd van de 
betreffende afdeling verantwoordelijk is voor goede begeleiding en faciliteiten. 

- Een kandidaat kan maximaal één aanvraag per ronde indienen. 
 
 
Waarvoor kan subsidie aangevraagd worden? 
Subsidie kan worden aangevraagd voor wetenschappelijk onderzoek dat past binnen het maag-, 
darm- en leverveld en dat relevant is voor de Maag Lever Darm Stichting. Het voorgestelde onderzoek 
vindt plaats in Nederland bij een van de universiteiten of niet-commerciële onderzoeksinstituten. 
Kandidaten kunnen subsidie aanvragen voor hun eigen salaris en/of voor het aanstellen van ander 
personeel. 
 
De hoogte van de beurs bedraagt maximaal € 250.000 voor maximaal 4 jaar onderzoek. In hoofdstuk 
4 wordt hier verder op in gegaan.  
 
De Maag Lever Darm Stichting streeft ernaar om in 2015 circa 2 MLDS Career Development Grants 
toe te kennen. 

                                                 
1 Deze subsidievoorwaarden zijn op xxx vastgesteld door de Directie van de Maag Lever Darm Stichting. 
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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. Presentaties 
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 2 maart 2015 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). 
 
Onvolledige vooraanmeldingen en vooraanmeldingen die per fax binnen komen, worden niet in 
behandeling genomen. Extra bijlagen zullen niet worden meegenomen in de beoordelingsprocedure. 
Leest u vóór het invullen de “Manual preliminary application form MLDS Career Development Grant 
2015” voor hulp bij het invullen. Deze staat online op http://www.mlds.nl/wetenschappelijk-
onderzoek/subsidiewijzer/onderzoeksprojecten/. 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 vijf gerenommeerde onderzoekers uit het MDL onderzoeksveld, zonder tussenkomst van externe 
referenten. Het doel van deze stap is de zes beste kandidaten 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 deadline voor de volledige aanvraag is 21 mei 2015 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. Onvolledige aanvragen en aanvragen die per fax binnenkomen, worden niet 
in behandeling genomen. Leest u vóór het invullen de “Manual grant application form MLDS Career 
Development Grant 2015”. De benodigde formulieren en de handleiding zullen naar de aanvragers 
gestuurd worden. 
 
4. Referentenoordeel en wederhoor 
De Maag Lever Darm Stichting streeft ernaar om de volledige subsidieaanvragen door minimaal drie 
buitenlandse deskundigen (referenten) te laten beoordelen. Deze geanonimiseerde beoordelingen 
zullen aan de aanvragers worden voorgelegd voor wederhoor. De referenten krijgen op basis van 
deze wederhoor de mogelijkheid om hun eerder gegeven score aan te passen. 
 
5. Presentaties 
De kandidaten worden uitgenodigd om een voordracht te houden voor de Wetenschappelijke 
Adviescommissie en het patiëntenpanel. 
 
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, 
de presentaties en de beoordeling van het patiëntenpanel. De Wetenschappelijke Adviescommissie 
formuleert een honoreringsadvies aan de directie van de Maag Lever Darm Stichting. 
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7. Honorering / afwijzing 
De directie van de Maag Lever Darm Stichting besluit op basis van het honoreringsadvies van de 
Wetenschappelijke Adviescommissie welke kandidaten voor subsidiëring in aanmerking komen en 
welke worden afgewezen. 
 
 
Beoordelingscriteria 
Zowel de vooraanmeldingen als de uitgewerkte aanvragen worden getoetst op het profiel van de 
onderzoeker en de kwaliteit van het voorgestelde onderzoek. Daarnaast zal een patiëntenpanel 
gevraagd worden de aanvragen te beoordelen op relevantie voor de MLD patiënt. 
 
Criteria onderzoeker: 

1. Curriculum vitae 
2. Past performance (wetenschappelijke publicaties, presentaties, prijzen etc.) 
3. Relatie tot maag-,darm- en leverziekten in de onderzoekslijn. Een specifieke onderzoek 

achtergrond op het gebied van maag-, darm- en leverziekten is voor de kandidaat niet 
volstrekt noodzakelijk. De wetenschappelijke carrière tot dusver dient echter wel een relevante 
relatie met deze problematiek te hebben 

4. Kwaliteit van de onderzoeksgroep waar het onderzoek plaats zal vinden 
 
Criteria onderzoeksvoorstel: 

5. Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel, o.a. werkplan, uitvoerbaarheid, 
originaliteit, inbedding in beoogde onderzoeksgroep 

6. Relevantie voor MDL patiënten (door patiëntenpanel) 
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3. ALGEMENE SUBSIDIEVOORWAARDEN 
 
 
Algemeen 
Onderstaande subsidievoorwaarden voor onderzoeksprojecten van de Maag Lever Darm Stichting zijn 
van kracht met ingang van 1 januari 2015 (subsidieronde 2015). 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 Wetenschappelijk Onderzoek  
Postbus 800 
3800 AV Amersfoort 
Telefoon: 033-7523500  
E-mail: research@mlds.nl 
 

In alle correspondentie dient u het CDG-nummer te vermelden. Dit CDG-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.  
 
Uiterlijk zes maanden na beëindiging van het project dient de kandidaat een eindverslag te verzorgen. 
Pas als het eindverslag is goedgekeurd zal de betaling van de laatste twee kwartalen plaatsvinden. 
Formulieren hiervoor zijn beschikbaar op de website van de Maag Lever Darm Stichting. 
 
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. 
 
 
Eindpresentatie 
De Maag Lever Darm Stichting hecht veel waarde aan het uitwisselen van onderzoeksresultaten. Na 
beëindiging van het project dient de kandidaat een eindpresentatie te geven tijdens het voor- of 
najaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie (NVGE) en voor de 
Wetenschappelijke Adviescommissie en het patiëntenpanel. 
 
 
Publicaties 
Over de resultaten van het onderzoek mag uitsluitend gerapporteerd 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 dient de Stichting een digitaal exemplaar te ontvangen. Indien het gefinancierde 
onderzoek geleid heeft tot een proefschrift ontvangen wij hiervan graag een exemplaar.  
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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. Het digitale logo kunt u aanvragen bij 
de Maag Lever Darm Stichting via research@mlds.nl. 
 
 
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 
onderzoeker. De onderzoeker dient mee te werken aan deze activiteiten. 
 
De Maag Lever Darm Stichting mag zonder overleg gebruik maken van teksten van de ingediende 
protocollen en voortgangsverslagen voor publicitaire activiteiten (waaronder informatie op de website 
van de Maag Lever Darm Stichting). In overleg met de onderzoeker 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 tegen het onnodig gebruik van proefdieren en onderschrijft het 
belang van 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. 
 
Wanneer er door de projectaanvragers ook bij andere instanties financiële steun is gevraagd, dient de 
kandidaat de Maag Lever Darm Stichting hiervan voor aanvang van het project op de hoogte te 
stellen.  
 
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: 

- een brief van het hoofd van de afdeling met de volgende gegevens: de aanstellingsdatum, de 
aanstellingsschaal, de aanstellingsduur en de omvang van de aanstelling van de door de 
Maag Lever Darm Stichting gefinancierde projectmedewerker; 

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

erkende Medisch Ethische (Toetsings)Commissie en/of Dier Ethische Commissie; 
- 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 genomen worden tenzij anders schriftelijk overeengekomen is. 
 
 
Krediet 
De subsidie bedraagt maximaal € 250.000,-. Dit bedrag kan naar eigen inzicht worden ingezet voor 
personeel en materieel krediet. Voorwaarde hierbij is dat deze 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 Career Development Grant 2015’). Deze 
begroting wordt gebaseerd op de voor het onderzoek subsidiabele directe personeelskosten (van de 
kandidaat en/of ander personeel) en directe materiele kosten, zoals 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.   
 
De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lumpsum. 
 
Kosten voor congresbezoek en proefschriften worden binnen deze regeling niet vergoed. Voor 
mogelijkheden met betrekking tot subsidies voor congresbezoek en proefschriften zie de website 
http://www.mlds.nl/wetenschappelijk-onderzoek/subsidiewijzer/.  
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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 http://www.mlds.nl/wetenschappelijk-
onderzoek/subsidiewijzer/onderzoeksprojecten/formulieren/ te vinden).  

 
De Maag Lever Darm Stichting behoudt zich het recht voor om te allen tijde bij de subsidie 
ontvangende instelling een onderzoek te laten instellen naar de wijze van besteding van de verleende 
subsidiebedragen. 
 


