Algemene richtlijnen voor het aanvragen van subsidie ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek

Algemene informatie
De Trombosestichting Nederland heeft als doel tromboseleed te verminderen. Eén van de
manieren waarop de stichting dit doel tracht te bereiken is door het financieren van
wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, preventie en bestrijding van trombose.
Nieuwe subsidieaanvragen worden, wanneer de financiële middelen hiervoor toereikend
zijn, éénmaal per jaar in behandeling genomen. Om deel te nemen aan deze jaarlijkse
subsidieronde is het invullen van het daartoe strekkende vooraanmeldingsformulier
verplicht.

Datum van inzending subsidieronde 2021
De vooraanmelding van de subsidieaanvraag dient uiterlijk vrijdag 8 januari 2021 vóór 09.00
uur per email (onderzoek@trombosestichting.nl) naar het bureau te zijn gestuurd. (De
eerdere deadline van dinsdag 5 januari is i.v.m. de lockdown een aantal dagen uitgesteld).
Aanvragen die op een andere manier binnenkomen of ná vrijdag 8 januari 2021, 09.00 zijn
ontvangen, worden niet in behandeling genomen.
De vooraanmelding kan in het Nederlands of het Engels worden ingevuld. Let er bij vraag 7
op dat de subtotalen per jaar goed optellen, en dat het totaal van alle jaren niet hoger is dan
€ 250.000.

Procedure
Om deel te kunnen nemen aan de jaarlijkse subsidieronde van de Trombosestichting
Nederland is het invullen van het vooraanmeldingsformulier verplicht. Het
vooraanmeldingsformulier is te downloaden via de website (www.trombosestichting.nl)
en wordt na het opstellen van de vooraanmelding door de projectleider ondertekend en
verzonden aan de Trombosestichting Nederland. De beschikbare ruimte op het
vooraanmeldingsformulier mag niet overschreden danwel uitgebreid worden.
Na ontvangst wordt iedere vooraanmelding beoordeeld door de leden van de
Wetenschappelijke Adviesraad. Op basis van de ranking die hieruit volgt, worden de
projectleiders van de bestscorende projecten uitgenodigd om een uitgebreide
projectaanvraag te schrijven.

Ook hier geldt dat de beschikbare ruimte van het formulier niet mag worden aangepast c.q.
mag worden overschreden. Het in deze aanvraag beschreven bedrag dient overeen te
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komen met het bedrag zoals beschreven in de vooraanmelding. Na ontvangst wordt iedere
uitgebreide projectaanvraag beoordeeld door twee externe referenten, die daartoe door de
voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad zijn uitgenodigd.
Het commentaar van de externe referenten wordt daarna naar de projectleider gestuurd. Na
een hoor- en wederhoorprocedure geven de externe referenten een definitief (inhoudelijk
en cijfermatig) oordeel, dat aan de Wetenschappelijke Adviesraad wordt voorgelegd.
Aansluitend worden de aanvragen met hoor- en wederhoor en het definitieve cijfer in een
vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad besproken, op grond waarvan de Raad
van Toezicht en het bestuur van de Trombosestichting Nederland wordt geadviseerd of een
aanvraag al dan niet, en zo ja met welke prioriteit, kan worden gehonoreerd. Na
besluitvorming door het bestuur en de Raad van Toezicht wordt de projectleider schriftelijk
op de hoogte gesteld.

Bij de beoordeling van de vooraanmelding en de uitgebreide
subsidieaanvraag wordt met name aandacht besteed aan de volgende
criteria:
1. De vraagstelling van het onderzoek dient betrekking te hebben op één of meer
problemen relevant voor oorzaken, preventie en bestrijding van trombose. Ook
wanneer de doelstelling het gebied van de hemostase betreft kan een dergelijke
aanvraag voor subsidie in aanmerking komen.
2. De projectleider dient ruime ervaring in het wetenschappelijk onderzoek te
hebben, d.w.z. in het zelfstandig verrichten van onderzoek en het begeleiden van
medeonderzoekers. Bovendien dient de projectleider tot de vaste staf van een
onderzoeksinstituut te behoren. De projectleider draagt de wetenschappelijke
verantwoordelijkheid voor het project.
3. De onderzoeker(s) c.q. het instituut waar het onderzoek plaatsvindt moet, indien
het voorgestelde onderzoek dat noodzakelijk maakt, de beschikking hebben over
laboratoriumruimte, alsmede apparatuur die, naar de maatstaf van de in
Nederland heersende opvatting, tot de uitrusting en het bestand van een
laboratorium behoren.
4. De voor het onderzoek geraamde kosten moeten in overeenstemming zijn met het
belang dat het onderzoek beoogt te dienen. Het in 2021 maximaal aan te vragen
bedrag is € 250.000,-. In principe worden zowel aanvragen van personeel,
apparatuur als materiaal in overweging genomen, maar bij de toewijzing wordt
beoordeeld in hoeverre zij essentieel zijn voor de uitvoering van het betreffende
onderzoek. Reiskosten worden in het algemeen niet vergoed.
5. Voor de reguliere subsidieronde van de Trombosestichting Nederland kunnen
zowel kleine projectaanvragen (geen minimumduur en -bedrag) als langlopende
projecten (tot een maximum van 4 jaar en € 250.000,-) worden ingediend. De
projectleider dient de keuze voor de duur en kosten van het project duidelijk te
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beargumenteren op basis van het beantwoorden van de vraagstelling en/of de
afronding van het werkplan.
6. Indien experimenten met proefpersonen worden verricht, dienen eventuele
ethische aspecten hiervan in de uitgebreide aanvraag te zijn opgenomen.
Vermeld dient te worden of het project is voorgelegd aan een Medisch Ethische
Commissie. De schriftelijke goedkeuring van de Medisch Ethische Commissie dient
zo spoedig mogelijk naar het bureau van de Trombosestichting Nederland te
worden opgestuurd. Is het project niet beoordeeld door een Medisch Ethische
Commissie dan dienen redenen hiervan te worden opgegeven.
Eveneens dient vermeld te worden of het project getoetst is aan het Verdrag van
Helsinki en de Wet op de geneesmiddelenvoorziening etc.
Experimenten met proefdieren dienen in overeenstemming te zijn met de Wet op
de proefdieren, Wet op de dierenbescherming, Wet op de bedreigde uitheemse
diersoorten, Wet op de bedreigde inheemse diersoorten.
7. De subsidieontvanger vrijwaart de Trombosestichting Nederland voor aanspraken
van derden ter zake van alle schade die zij lijden ten gevolge van de verrichte
activiteiten en de daarmee samenhangende verspreide publicaties, alsmede
verrichte handelingen in relatie tot het gesubsidieerd onderzoek. De
Trombosestichting Nederland gaat er daarbij vanuit dat de subsidieontvanger de
daartoe geëigende verzekering afsluit.
8. Wanneer het onderzoek plaatsvindt in samenwerking met andere instituten en dit
voor het slagen van het project noodzakelijk is (bijvoorbeeld om voldoende
patiënten te krijgen of om gebruik te maken van essentiële apparatuur) dient een
schriftelijke bereidwilligheidsverklaring hiervan door het (de) betreffende
institu(u)t(en) te worden bijgesloten.
9. Bij toewijzing van de subsidie dient verslag te worden gedaan van het onderzoek
op de wijze zoals beschreven in de ‘Voorwaarden verbonden aan subsidieverlening
door de Trombosestichting Nederland’.
10.

Bij alle (mondelinge en schriftelijke) publicaties over het project dient melding
gemaakt te worden van de steun van de Trombosestichting Nederland.
De Engelse naam van de Trombosestichting Nederland is: Netherlands Thrombosis
Foundation.

Voorschoten, november 2020
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