Call for Proposals
In 2020 stelt het TSC Fonds Nederland 30.000 Euro beschikbaar voor onderzoek naar TSC,
bedoeld voor 1 wetenschappelijk project. Voor verdere informatie en aanvraagformulieren
zie tscfonds.nl .
Mogelijke geïnteresseerde afdelingen (voor verdere verspreiding) zijn o.a. neurologie,
chirurgie, nefrologie, gedragswetenschappen, neurowetenschappen, pathologie,
neurochirurgie, genetica, dermatologie, celbiologie, biochemie, (kinder)psychiatrie,
oncologie, neuropsychologie, farmacologie, en artsen voor verstandelijke gehandicapten
(AVGs).

Onderzoeksbeleid Stichting TSC Fonds
Het onderzoek is gericht op de ziekte Tubereuze Sclerose Complex (TSC).
Algemene doelstellingen zijn het stimuleren van onderzoek naar:
- de oorzaak van TSC
- de diagnostiek van TSC
- de behandeling van TSC
Het onderzoek kan zowel fundamenteel als klinisch zijn; multidisciplinaire samenwerking,
multicenter samenwerking, en/of translationeel onderzoek worden toegejuicht.
Noodzaak, kwaliteit en haalbaarheid van onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld door het
bestuur van de stichting, geadviseerd door het Wetenschappelijk Advies Comité.
Bij voorkeur wordt onderzoek in Nederland en België gesteund.

Subsidies
–
–
–

–
–
–

–
–

Subsidies zijn aan te vragen voor personele kosten en verbruiksgoederen.
Subsidieaanvragen kunnen tot en met 24 februari worden ingediend.
De instelling waaraan de beoogd subsidievrager is verbonden is bereid een bedrag ter
hoogte van 10% van het totale subsidiebedrag bij te dragen en geeft daarvoor een
garantieverklaring. Een subsidieaanvraag wordt in de Engelse taal geschreven, volgens
onderstaande format.
Winnaars van 2019 worden uitgesloten als hoofd-aanvrager van aanvragen.
Het bestuur vraagt het Wetenschappelijk Advies Comité (WAC) om de voorstellen te
scoren op noodzaak, kwaliteit, en haalbaarheid.
Toekenning van subsidies berust bij het bestuur van de Stichting, geadviseerd door het
Wetenschappelijk Advies Comité. Indien een bestuurslid tevens aanvrager is, zal deze
zich van stemming onthouden. De uitslag aan belanghebbenden zal in mei via email
gecommuniceerd worden. Dit zal tevens op de website van de stichting gepubliceerd
worden.
Het voor 2020 toe te kennen bedrag bedraagt maximaal 30.000 Euro, voor één
wetenschappelijk project.
Onderzoeksvoorstellen worden ingediend bij Mw. H. Hulshof, medisch adviseur, volgens
een vast format (zie bijlage of tscfonds.nl). Bij vragen kunt u contact opnemen met Mw.
H. Hulshof (H.M.Hulshof-3@umcutrecht.nl) of Dhr. J. Russell, voorzitter Stichting TSC
Fonds (jozefrussell@hotmail.com).
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Application Form
This form should be submitted as a Word or PDF Document, accompanied by an
introductory letter, before or on February 24th, 2020, to medical advisor Mrs. H.
Hulshof (h.hulshof-4@umcutrecht.nl) and chairman Mr. J. Russell
(jozefrussell@hotmail.com).
Please use English language except for Dutch summary.
1. Project Title:

2. Principal Investigator:
Name
Position
Department
Address
Phone
E-mail

3. Project team:
Name

Position

Department

Hours/week

4. Dutch summary / Nederlandse samenvatting
In voor leken begrijpelijk Nederlands, maximale lengte van ½ pagina, met o.a..
• achtergrond
• doelstellingen en hypothese
• onderzoeksplan

5. Summary
In lay language, max ½ page, including:
• background
• aims and hypothesis
• methods

6. Importance
Indicate how this research will contribute to de aims of Stichting Michelle (max. ¼ page).

7. Time frame:
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Expected start:
Expected completion:

8.

Proposed funding:

Explanation of demanded funding, max. ¼ page (for further specification go to 20)
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9.

Have other instances been approached to fund this project?
no
yes
(In case funding has been awarded, please indicate amount. In case of rejection,
please indicate reason. In case of submission in process elsewhere, please indicate
expected date of outcome).
❑
❑

10. Background/ introduction
Stating clearly the research question, background, results previous investigations,
added value of the proposed research project. (max. 1 page)

11.

Aims and Hypotheses
(max. 1 page)

12. Study population (if applicable)
Description patient selection and recruitment, inclusion- and exclusion criteria, potential
bias. (max. ½ page)

13. Methods
Including study design, tools, techniques, statistical analysis including primary and
secondary outcomes, power calculation if applicable. (max. 3 pages)

14. Time frame and procedure
Planning and organisation of various phases of investigation (max. 1 page)

15. Description of research setting
Line of research of PI, collaborators and their departments and institutions. Relevant
previous collaborations. Infrastructure. (max. ½ page)

16. Publications of principal investigator
PubMed cited publications in previous 5 years

17. TSC-relevant publications of collaborators
PubMed cited publications in previous 5 years
18.

Output
Expected number of publications, type of publication, part of thesis.

19. Literature and references
(max. 1 page)

20. Research Budget
• Personnel expenses and description
FTE, amount incl. employers expenses
• Material expenses and description
Depending on type of research, f.e. cost tools, techniques, questionnaires.
N.B. Only costs directly related to the research can be claimed. Costs for training,
education, travel and ICT will not be reimbursed.
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