Handleiding formulier
Long Term Fellowship

De meest actuele informatie over de subsidieprocedure vindt u op www.research.longfonds.nl
onder ‘subsidies’ subsidieronde 2018.
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Algemene toelichting
Voordat u het formulier gaat invullen, is het van belang kennis te nemen van de
voorwaarden voor projectsubsidies. Achtergrondinformatie t.a.v. subsidies voor
onderzoek kunt u downloaden via: http://research.longfonds.nl/subsidies
Bij de beoordeling van de kwaliteit, motivatie en relevantie geldt een aantal
aandachtspunten. Deze worden nader beschreven in deze toelichting.
Voor de subsidieronde 2018 is het maximaal toe te kennen bedrag per long term
fellowship project vastgesteld op € 50.000,- (inclusief benchfee). Er is maximaal 1 long
term fellowship subsidie beschikbaar.
Voor de beantwoording van de vragen is het aantal toegestane woorden gemaximeerd.
Waar dit van toepassing is, wordt dit in deze handleiding of in het formulier vermeld. U
dient uw voorstel dan binnen het aantal toegestane woorden te beschrijven. Bij
overschrijding zal het Longfonds de teveel ingevulde tekst verwijderen! Aan het
formulier toegevoegde bijlagen of brieven anders dan die beschreven onder punt 15,
worden niet bij de beoordeling betrokken. Tevens wordt additionele informatie na het
indienen van het onderzoek niet meegenomen in beoordeling.
Het formulier dient in het Engels te worden ingevuld, met uitzondering van het item 5.
Het formulier dient ondertekent in digitale vorm uiterlijk op maandag 7 mei 2018 om
12.00 uur in ons bezit te zijn via research@longfonds.nl
Aanvragen die na deze datum worden ingeleverd, neemt het Longfonds niet meer in
behandeling. Vermeld bij verzenden dat het gaat om “Aanvraag Long Term Fellowship”.
Het volledige adres is:
Longfonds
Secretariaat Onderzoek
Postbus 627
3800 AP Amersfoort
Telefoon:

033-434 12 23

Fax:

033-434 12 99

E-mail:

research@longfonds.nl

Web:

www.research.longfonds.nl
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Inleiding
Uw aanvraag zal beoordeeld worden door adviseurs uit de Wetenschappelijke Advies
Commissie. Deze commissie beoordeelt de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie voor
de maatschappij en de relevantie voor patiënten. De relevantie voor patiënten wordt
beoordeeld door een groep patiënten die het Longfonds adviseert over het
patiëntenperspectief (Kennisgroep Ervaringsdeskundigen). De beoordelingscriteria, de
onderzoeksagenda en overige informatie over de longterm fellowshipsubsidie kunt u
vinden via: http://research.longfonds.nl/subsidies/jong-talent/fellowships

1. Title
De titel geeft een goede weergave van het project. Geef de titel weer in maximaal 25
woorden. Geef maximaal 6 keywoorden die uw onderzoeksproject beschrijven.

2. General information
Hier dienen de persoonlijke gegevens, huidige functie en onderzoeksinstituut van de
aanvrager ingevuld te worden. Met “current position” wordt de huidige functie en titel
van de aanvrager binnen zijn/ haar organisatie bedoeld. Daarnaast vragen wij u aan te
geven hoelang u deze functie/ titel bezit. Bij “nationality” zal de aanvrager zijn/haar
nationaliteit aangeven. De aanvrager behoeft geen Nederlandse nationaliteit te hebben,
maar dient wel aangesloten te zijn bij een Nederlands instituut.
Bij “Institute” en “Section/ Department” wordt de naam van de afdeling ingevuld van het
instituut waarbinnen de aanvrager werkzaam is. Het adres van het instituut is tevens het
correspondentie adres voor alle op het project betrekking hebbende correspondentie.
Bij host institute and contact person wordt gevraagd naar het instituut en de afdeling
waar het onderzoek zal gaan plaatsvinden. Vermeld tevens de contactgegevens van het
instituut en de naam en titel van de begeleider.

3. Project
Starting date, project duration and budget
Geef hier de verwachtte startdatum van het fellowship en de verwachtte einddatum van
het fellowship. Het fellowship mag bij toekenning nog niet gestart zijn.
Requested grant
Geef hier het geschatte benodigde subsidiebedrag aan. Het maximaal te ontvangen
subsidiebedrag voor een long term fellowship is € 50.000,--.
Other sources of funding
Zijn er andere financieringsbronnen (andere dan het Longfonds en/of instituut)?

4a.

Publishable abstract in English

Geef in maximaal 300 woorden een korte Engelse beschrijving van het (gehele)
onderzoeksproject waar uw fellowship deel van uit maakt. Maak hierbij gebruik van het
aangeleverde format (introductie/hypothese/doel/methodologie/perspectieven)
4b.
Currently achieved results
Geef hier een beschrijving van de reeds bereikte resultaten uit het lopende onderzoek in
maximaal 250 woorden. Referenties kunnen onder sectie 9 worden weergegeven.
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5 Public information in Dutch
5a. Dutch project title
Hier geeft u de Nederlandse titel weer van het project. De titel bevat maximaal 25
woorden.
5b. Korte Nederlandse samenvatting van het project (incl. fellowship aanvraag)
voor algemeen publiek.
Geef in maximaal 300 woorden een korte beschrijving van de fellowship aanvraag en de
inbedding in het lopende het onderzoeksproject waar uw fellowship deel van uit maakt.
Dit hoeft niet te gaan over door het Longfonds gefinancierd onderzoek, maar wel over
onderzoek naar één van de longziekten binnen de focus voor onderzoek van het
Longfonds. Beschrijf de achtergrond, de hypothese, de probleemstelling, doel van het
onderzoek, methoden en perspectieven en wat er reeds in uw onderzoeksproject bereikt
is. Deze tekst wordt beoordeeld door patiënten

6. Proposed fellowship study
Geef in maximaal 750 woorden een beschrijving van uw fellowship aanvraag. Beschrijf
het doel, hypothese, de onderzoeksvragen, de methodologie en tijdspad. Vermeldt ook
referenties en/of vooronderzoek. Indien van toepassing dient informatie rondom power te
worden aangegeven (aantallen, diagnostische betrouwbaarheid etc.). Tot slot geeft u een
omschrijving van de informatie die u mist ten behoeve van uw onderzoek. Deze
beschrijving moet uiteindelijk resulteren in een concrete vraagstelling en werkplan voor
het fellowship.

7. Deliverables of fellowship
Geef in maximaal 200 woorden een beschrijving van de verwachte opbrengsten van uw
fellowship.

8. References
Vermeldt hier uw referenties uit onderdeel 4b en 6.

9. Your Publication List
9a. Publications in international peer-reviewed periodicals as per date of
this publication. Manuscripts submitted or under revision can be
included. Manuscripts in preparation will be excluded.
Geef hier een lijst van alle peer-reviewed publicaties met de complete bibliografische
gegevens (Index Medicus, Vancouver style). Submitted publicaties en publicaties under
revision kunnen hierin meegenomen worden. Publicaties in voorbereiding worden niet
meegenomen.
9b. Other publications (incl. congress abstracts etc.)
Geef hier een lijst van overige publicaties, bijvoorbeeld congres abstracts. Vermeld ook
hier de volledige bibliografische gegevens (Index Medicus, Vancouver style).
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10. Motivation
10a. Motivation of personal career
Beschrijf in maximaal 300 woorden de waarde van het fellowship voor uw persoonlijke
ontwikkeling.
Beschrijf:
- uw huidige onderzoekscarrière
- uw toekomstig carrièrepad en ambities
Beschrijf daarnaast waarom dit fellowship juist aan u zou moeten worden uitgereikt.
Verwijs naar uw curriculum vitae.
10b. Choice for host institute
Beschrijf hier in maximaal 250 woorden uw keuze voor het buitenlandse
onderzoeksinstituut. Waarom wilt u juist naar dát bepaalde instituut (denk aan
technieken, faciliteiten, expertise, etc.)

11.

Relevance

11a. Relevance of proposed fellowship for current research
Beschrijf hier in maximaal 150 woorden de relevantie van dit fellowship voor uw huidige
onderzoek. Wat mist u in uw huidige onderzoeksproject en waarom wordt dit
onderdeel/deze kennis gemist?
11b. Relevance for home institute and scientific field in the Netherlands
Wat is de waarde van dit fellowship voor uw home instituut en voor
het Nederlandse onderzoeksveld? Geef een implementatieplan voor toepassing
van de opgedane kennis. (maximaal 150 woorden)

12. Relevance for society
12a. Contribution of this project to a better understanding of- and a possible
solution for lung diseases (in broader sense) (max. 150 words in total)
Bijdrage aan meer kennis over en aan een mogelijke oplossing voor longziekten in
maatschappelijke zin. Denk aan:
- In hoeverre is het voorgestelde onderzoek logisch in relatie tot het
gezondheidsprobleem en hoe groot is de potentiële bijdrage van het fellowship aan
het oplossen hiervan.
- Geef een duidelijke omschrijving van hoe het fellowship bijdraagt aan het oplossen
van het gezondheidsprobleem.
12b. Contribution to goals and mission of Lung Foundation
(max. 150 words in total)
Bijdrage aan doelstellingen Longfonds: In hoeverre draagt dit fellowship bij aan de
doelstellingen en missie van het Longfonds. Deze zijn te vinden in het beleidsplan van
het Longfonds (www.Longfonds.nl).
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13.

Relevance for patients

Geef, voor zover mogelijk, antwoord op de vragen 13a. t/m 13e.
Let op! Met ‘betrokkenheid van patiënten bij het onderzoeksvoorstel’ wordt niet
bedoeld dat er patiënten meedoen als deelnemer (“subject”) aan klinisch onderzoek of
dat er gebruik wordt gemaakt van patiëntenmateriaal bij het onderzoek. Denkt u
hierbij bijvoorbeeld wel aan patiënten die actief als partner meedenken over het
onderzoeksvoorstel, de verspreiding van resultaten of implementatie van nieuwe
technieken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze folder
“patiëntenparticipatie in onderzoek”. Uw fellowship wordt op deze punten beoordeeld
door de patiëntenadviseurs.
13a. Patient involvement (max 200 words in total)
Op welke onderdelen heeft de doelgroep invloed (gehad) op het fellowship en hoe? Als
voorbeeld: Zijn er patiënten betrokken geweest bij de opzet van de onderzoeksmaten?
Op welke onderdelen heeft de doelgroep invloed gehad op de uitvoer van het
onderzoeksproject?
13b. Focus of research (max 200 words in total)
Draagt dit onderzoeksvoorstel op de lange termijn bij aan preventie, diagnostiek of
behandeling? U dient 1 of meer hokjes aan te vinken. Licht uw antwoord toe en geef aan
wat en hoe u verwacht dat uw onderzoeksvoorstel hier een bijdrage aan zal leveren.
13c. Do you consider ethical issues? (indien van toepassing) (max 200 words in
total)
Beschrijf mogelijke ethische dilemma’s waar u in uw fellowship tegenaan kunt lopen.
Bijvoorbeeld: houdt u in uw fellowship rekening met ‘het minst bezwaarlijk middel bij het
gestelde doel’, bijvoorbeeld, het doel (een beter medicijn) heiligt de middelen
(bezwaarlijke tests, uitval sociaal, werk, school) want er zijn geen minder belastende
manieren. Geldt met name voor patiëntgebonden studies.
13d. How do you cope with safety issues? (indien van toepassing)
(attention for disease status, being safe and feeling safe, e.g.) (max 200 words in
total)
Houdt u rekening met de ziekte status en belasting/belastbaarheid van de deelnemers
aan het onderzoek? Denk aan een gevoel van veiligheid bij de deelnemers.
13e. Information and communication to general public and patients (max 200
words in total)
In hoeverre worden de onderzoeksresultaten (in lekentaal) teruggekoppeld aan de
proefpersonen, aan de patiëntenvereniging en/of aan het algemene publiek? Worden
onderzoeksresultaten die van belang zijn voor andere ziektebeelden in het zorg- en
onderzoeksveld breed gecommuniceerd?

14.

Budget estimate

14a. Budget
Geef hieronder een overzicht van de te verwachte kosten. Specificeer in reiskosten,
verblijfskosten, materiaalkosten, etc.
14b. Financing by home institute
Loopt de financiering of salariëring door de eigen of huidige instelling door gedurende de
periode van het fellowship? Zo nee, waarom niet?
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15.

Important additional information to attach

U dient de volgende documenten aan uw aanvraag toe te voegen:
15a. Professional Curriculum Vitae
Geef in uw CV (actueel en relevant) in maximaal 2 A4 een beschrijving van uw opleiding
en ervaring, verworven prijzen en publicaties. Indien van toepassing kunt u tevens in uw
CV uw voorgaande werkgever(s) en positie(s) vermelden.
15b. Home supervisor release form
Upload een verklaring met toestemming van uw eigen instituut
15c. Host acceptance form
Upload een verklaring met toestemming van het gastinstituut om de
fellowship uit te voeren.
15d. Two reference letters
Upload tenminste 2 referenties (een referentie van uw eigen begeleider wordt niet
geaccepteerd)

16.

Signature

Het formulier dient door u te worden ondertekend.
Tot slot
Zoals in de uitgebreide toelichting fellowship staat beschreven op de website:
http://research.longfonds.nl/subsidies/jong-talent/fellowships, zijn er aan fellowships
enkele voorwaarden verbonden. De belangrijkste toekenningsvoorwaarden worden
hieronder nog eens kort beschreven. Deze aspecten gelden voor alle onderzoekers die
een fellowship hebben ontvangen, en dienen deze na afloop van het project toe te
lichten dan wel uit te voeren.
-

-

publicatie van behaalde resultaten:
o op onze Research Website (geldt voor beide typen fellowships);
o in een internationaal wetenschappelijk peer reviewed vaktijdschrift
toepassing/ implementatie van opgedane kennis en ervaring binnen het gebied van
longonderzoek in Nederland.
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