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Projectvoorstellen UMCG Kanker Researchfonds (KRF) 

 

Beter (Over) Leven 

Het Thema Beter (Over) Leven omvat de hoofdlijnen van het oncologisch onderzoek. Het richt zich op vragen hoe 

kanker ontstaat, maar ook hoe we de patiënt met kanker beter kunnen behandelen om ook uiteindelijk de nadelige 

bijwerkingen van de behandeling op langer termijn te voorkomen. Deze vragen sluiten nauw aan bij het centrale 

onderzoeksthema van het UMCG: “Healthy Ageing”. 

Effectieve diagnose en therapie 

Binnen het UMCG heeft het oncologisch onderzoek een vooraanstaande positie in het translationeel en klinisch 

onderzoek. Veelbelovende fundamentele bevindingen uit de laboratoria worden hierbij vertaald naar toepassingen 

bij patiënten. 

Kanker in de kern 

Met name het fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek in het UMCG vormt voor het translationeel onderzoek 

de onmisbare motor en voedingsbron. Het fundamenteel onderzoek richt zich op de moleculaire en celbiologische 

veranderingen in de kankercel. Dit onderzoek stelt vragen over de aard, de functie en de achterliggende 

mechanismen bij kanker. Wat is kanker precies, hoe ontstaat het, wie krijgt het wel en wie niet, hoe gedragen de 

verschillende kankersoorten zich en waar komt dat door? 

Zo gezond mogelijk overleven 

De behandeling van kanker is vaak intensief en ingrijpend. Alle middelen worden benut om de kanker te 

overwinnen. Hierdoor kunnen tijdens de behandeling patiënten op korte of op lange termijn neveneffecten 

ondervinden. Ook kunnen voormalige kankerpatiënten op latere leeftijd de schadelijke gevolgen ondervinden van 

hun eerdere behandeling van kanker. In het UMCG wordt intensief onderzocht hoe deze neven effecten op korte en 

op langere termijn tot een minimum beperkt kunnen worden. 

Meten is weten 

Het UMCG heeft vele onderzoekslaboratoria met uitstekende en moderne faciliteiten ten behoeve van het 

kankeronderzoek. Deze laboratoria hebben speciale apparatuur nodig om specifieke metingen of bepalingen te 

kunnen doen. Bovendien worden hoge eisen aan de infrastructuur gesteld om deze metingen effectief en doelmatig 

plaats te laten vinden. 

 

Uitgesloten van financiering 

Het fonds financiert geen salariskosten. 

Studentprojecten in het buitenland worden ook niet gehonoreerd. 
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Aanvraagprocedure 
Afhankelijk van de beschikbare gelden honoreert het UMCG Kanker Researchfonds jaarlijks meerdere 

onderzoeksvoorstellen. 

Randvoorwaarden call 2019-1 

- De aanvraag valt binnen gedefinieerde  onderzoeksthema’s. 

- Categorie 1: projecten waarvoor in totaal € 70.000 beschikbaar is 

o Aanschaf van nieuwe apparatuur, materieel of versterking van de infrastructuur.  Projecten dienen 

bij voorkeur door meerdere onderzoeksgroepen gesteund te worden. Het indienen van twee 

projecten die onafhankelijk van elkaar uitgevoerd kunnen worden maar in elkaars verlengde 

liggen behoort eveneens tot de mogelijkheden. 

- Categorie 2: projecten waarvoor in totaal € 70.000 beschikbaar is 

o Verbeteren en optimaliseren van patiënt gerelateerde behandelingen of onderzoeksmethoden.  

Projecten waar meerdere onderzoeksgroepen baat bij hebben krijgen een hogere prioritering. 

Het indienen van twee projecten die onafhankelijk van elkaar uitgevoerd kunnen worden maar in 

elkaars verlengde liggen behoort eveneens tot de mogelijkheden. 

- Categorie 3: kleine projecten waarvoor in totaal € 10.000 beschikbaar is 

o Projecten van diverse doelgroepen en thema’s die passen binnen de doelstellingen van het fonds.  

 

- De aanvraag moet een korte Nederlandse samenvatting bevatten, geschikt voor leken, inclusief relevantie. 

- De onderzoeker aanvaardt met de indiening van het voorstel een actieve rol als ‘ambassadeur’ ten behoeve 

van donateurs voor dit onderzoek. 

- De financiële omvang van een voorstel bedraagt maximaal € 35.000 inclusief BTW voor categorie 1 en 2, 

maximaal € 3.000 inclusief BTW voor categorie 3. 

- Een jaar na de start van het project wordt rapportage uitgebracht aan het UMCG Kanker Researchfonds. 

 

Indienen voorstel 

Voor het indienen van een voorstel kunt u het bijgevoegde format gebruiken (maximaal drie bladzijdes A4). 

Voorstellen voorzien van naam uiterlijk 31 mei 2019 sturen naar:  krf@umcg.nl   

 

Beoordeling van voorstellen 
De beoordeling van ingediende voorstellen verloopt als volgt: 

Interne wetenschapscommissie UMCG 

De voorstellen worden door een interne wetenschapscommissie beoordeeld.   

De interne wetenschapscommissie bestaat uit de programmaleiders van het Cancer Research Center Groningen,  

een afgevaardigde van verouderingsbiologie en twee clinici :  

Prof.dr. J.M. van den Berg, Prof.dr. G.H. de Bock, Prof.dr. R.P. Coppes, Prof.dr. J.A. Gietema, Dr. G.B. Halmos, Prof.dr. 

S. de Jong, Dr. S. Kruijff, Dr. M. Demaria, Prof.dr. H.W. Nijman,  Prof.dr. J.J. Schuringa en Prof.dr. M.A.T.M. van Vugt. 

De ontvangen projectaanvragen worden verzameld en met een scoreformulier naar de leden van de 

wetenschapscommissie verzonden. De commissieleden waarderen de onderzoeksvoorstellen op de bijbehorende 

criteria met een cijfer van 1 tot 5. Op basis hiervan vindt de ranking plaats. Een commissielid betrokken bij een 
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projectaanvraag zal het betreffende project niet scoren. Projecten moeten tenminste 70% van de maximale score 

hebben om in aanmerking te komen voor financiering. 

Beoordelingscriteria  
 

Beoordelingscriterium Apparatuur 

(A) 

Research/lab-

project (B) 

Patiënt 

onderzoek (C) 

Kwaliteit 

- duidelijke onderzoeksvraag 

- passende methodiek 

X X X 

Passend in CRCG X X X 

Vliegwieleffect 

- pilot studie dat leidt tot grotere kans op nieuwe subsidie van 

EU en andere stichtingen 

  X 

Impact  

- beschrijft impact in één van de volgende: gebieden:  

patiënt, kwaliteit en/of kostenbesparend c.q. efficiëntie 

X X X 

Innovatief 

- niet vaak gedaan of (enigszins nieuw) en is dit voldoende 

aannemelijk gemaakt 

 X X 

Multidisciplinair 

- veel groepen profiteren van het project 

X X  

Beschikbaarheid  

- apparaat is niet elders beschikbaar 

- apparaat kan niet uit apparatuur fonds worden gefinancierd 

X   

(X = beoordelingscriterium van toepassing voor de aanvraag) 

Algemeen: 
Een aanvraag kan onder voorbehoud worden toegekend, wanneer er onduidelijkheden zijn. In dat geval vraagt de 

beoordelingscommissie een aangepast voorstel of een presentatie ter verduidelijking van de aanvrager 

Goed, maar geen directe financiering 

Op basis van het beperkte budget kunnen projecten een goede kwalificatie krijgen, maar toch niet in aanmerking 

komen voor financiering. Deze projecten kunnen in afstemming met de onderzoekers gedurende een bepaalde 

periode door het UMCG Kanker Researchfonds in portefeuille worden gehouden. Concreet betekent dit dat (grote) 

donateurs en initiatiefnemers van acties dit projectvoorstel kunnen ‘adopteren’, c.q. hier rechtstreeks aan kunnen 

doneren zodat dit project op een later tijdstip alsnog voor financiering in aanmerking komt. 
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Fondscommissie UMCG Kanker Researchfonds 
De fondscommissie van het UMCG Kanker Researchfonds besluit over de definitieve toekenning van middelen. De 

samenstelling van de Fondscommissie is vastgelegd in de statuten en bestaat momenteel uit Drs. Froukje Pit 

(voorzitter), Prof.dr. Marcel van Vugt (secretaris) en Peter Nammensma RA (penningmeester).  Het advies van de 

interne wetenschapscommissie zal leidend zijn bij de definitieve toekenning van de projectaanvraag. De 

Fondscommissie informeert de betreffende onderzoekers over de toewijzing. Ook informeert zij de buitenwereld 

actief over onder meer de resultaten van het onderzoek dat door de giften mogelijk is gemaakt. 

 


