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De Stichting Fonds Alledaagse Ziekten (SFAZ) nodigt u uit om voor de ronde 2021 ideeën in te dienen
voor een onderzoeksproject op het gebied van Alledaagse Ziekten in de Huisartsenpraktijk.
Alledaagse ziekten zijn aandoeningen waarvoor patiënten regelmatig de huisarts bezoeken, die geen
ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid, die doorgaans een goede prognose hebben -en dus
geen chronische ziekte zijn- en die de huisarts zelf kan behandelen. Huisartsen besteden een
belangrijk deel van hun werktijd aan alledaagse aandoeningen.

Voorstellen voor een onderzoek dienen te passen binnen de doelstellingen van de Stichting.
De doelstellingen van het Fonds Alledaagse Ziekten zijn:
•

het bevorderen van de wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig
handelen en

•

het stimuleren van onderzoek binnen de huisartsgeneeskundige setting naar de diagnostiek
en behandeling van alledaagse ziekten.

Binnen de doelstellingen is voor deze ronde een thema gekozen. Voor 2021 is dat:
Alledaagse aandoeningen bij vrouwen. Binnen dit thema is er een voorkeur voor de volgende
onderwerpen:
1. misselijkheid in de zwangerschap;
2. vaginale klachten na de overgang, met name pijn en droogheid;
3. hevig bloedverlies bij de menstruatie.
Zie voor een beschrijving van deze onderwerpen pagina THEMA’s op de website.
Over andere onderwerpen, die voorkomen op de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde
of die op de bij die agenda behorende lijst van kennisvragen of kennislacunes staan, zijn ook
onderzoeksideeën welkom, na overleg met het bestuur.
Wie kan aanvragen?
Aanvragen kunnen ingediend worden door onderzoekers (bij voorkeur huisartsen of huisartsen-inopleiding) die voor de begeleiding bij de uitvoering en analyse van het project een relatie hebben
met een afdeling huisartsgeneeskunde van een universiteit.

Welk bedrag kan aangevraagd worden
Voor deze ronde wil het Fonds één of meer projecten (doen) honoreren die een budget hebben van
maximaal € 50.000 en een looptijd van 1 á 2 jaar. Wanneer het budget dit bedrag overschrijdt kan
het zinvol zijn dit vóóraf te bespreken met het bestuur om te bezien of daarvoor een oplossing
gevonden kan worden. Ook aanvragen voor financiering van onderdelen van projecten of voor
cofinanciering zijn welkom.
Hoe ziet een projectidee eruit?
Een projectidee bevat een korte beschrijving van doel, relevantie, haalbaarheid, plan van aanpak en
geschat budget. Beschrijf in uw projectidee met name hoe de resultaten van uw onderzoek de
gezondheid en het welbevinden van vrouwen kunnen verbeteren. Ook moeten de resultaten
implementeerbaar zijn in de huisartsenpraktijk bij voorkeur via opname in standaarden en
behandelrichtlijnen. Binnen de doelgroep van het project wordt door de onderzoeker aandacht
besteed aan diversiteit. Aanvragen kunnen in het Nederlands geschreven worden en dienen uiterlijk
15 september 2021 bij het Fonds ingediend te zijn: info@fondsalledaagseziekten.nl
Beoordeling van projectideeën
Projectideeën worden door het bestuur van de SFAZ beoordeeld op relevantie en (globaal) op
kwaliteit. Voorstellen die passen binnen het gekozen thema en op de Nationale Agenda
Huisartsgeneeskunde staan hebben de voorkeur
Financiering van goedgekeurde projecten
Het fonds kent inmiddels twee methoden om goedgekeurde projecten te financieren. De eerste is
financiering uit door ons via fondsenwervingsacties verworven middelen, de tweede is financiering
via bemiddeling bij één van de niet-commerciële fondsen waarmee het Fonds Alledaagse Ziekten
goede contacten heeft.
Na beoordeling
Wanneer het Fonds het uitgewerkte projectidee uit eigen middelen financiert zal aan indieners van
een als (zeer) relevant beoordeeld projectidee worden gevraagd het idee uit te werken tot een
volledig onderzoeksvoorstel. Het uitgewerkte voorstel wordt beoordeeld volgens onderstaande
procedure.
Wanneer het Fonds oordeelt dat een (zeer) relevant projectidee geschikt is voor bemiddeling bij
andere fondsen wordt contact opgenomen met de indiener. Na diens toestemming vindt
bemiddeling plaats aan de hand van het ingestuurde projectidee. Na succesvolle bemiddeling kan het
projectidee worden uitgewerkt tot een volledige subsidieaanvraag en wordt onderstaande procedure
voor uitgewerkte voorstellen gevolgd. De SFAZ neemt na uitwerking in principe ook de begeleiding
van deze projecten op zich en bewaakt de voortgang namens die niet-commerciële fondsen.
Wat gebeurt er met de uitgewerkte voorstellen?
Uitgewerkte subsidieaanvragen worden voor een advies over de wetenschappelijke kwaliteit
voorgelegd aan twee of drie onafhankelijke externe referenten. De adviezen van de referenten
worden naar het bestuur van de SFAZ gestuurd. Het bestuur stuurt de adviezen geanonimiseerd naar
de aanvrager van de subsidie. Deze krijgt de gelegenheid om te reageren op het oordeel van de
referenten.

Beslissing over toekenning subsidie
Na ontvangst van de reactie van de indiener, komt het bestuur tot een eindoordeel. Zij doet dit op
basis van de aanvraag, de beoordelingen van de referenten en de reactie van de indiener op het
oordeel van de referenten. Vervolgens besluit het bestuur over toekenning van de subsidie. Het
bestuur brengt zijn besluit ter kennis van de indiener.
Tijdpad
Projectideeën moeten vóór 15 september 2021 zijn ingeleverd. Het resultaat van de beoordeling op
relevantie en een eventueel verzoek om uitwerking tot een volledig zal vóór 15 oktober worden
verstuurd. Indieners hebben 2 maanden om hun projectidee uit te werken Na beoordelen van de
uitgewerkte voorstellen zullen de referentoordelen ongeveer 4 weken in beslag nemen. Wij
verwachten het weerwoord van de indieners eveneens 4 weken na de ontvangst van de
referentoordelen te ontvangen en dan zal in februari 2022 de eventuele toewijzing van de subsidie
plaatsvinden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting Fonds Alledaagse Ziekten
Janny Dekker. E-mail: info@fondsalledaagseziekten.nl

