Subsidiebeleid ODAS Stichting
Het ODAS Bestuur heeft besloten dat de gelden van ODAS het beste besteed
worden aan “diepte-projecten” bij voorkeur in samenhang met “breedte-projecten”.
Met een diepte-project wordt dan gerefereerd aan gerelateerd research werk, waarbij
het volgende project voortborduurt op het vorige project.
Het kan hier zowel wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de ziekte
betreffen als onderzoek om tot een optimale behandeling te komen.
Uit de vele gesprekken die er met artsen gevoerd zijn, is gebleken dat alleen op die
manier “world-class research” kan worden nagestreefd met navenant positieve
resultaten voor het inzicht in het ontstaan van ziektes en de behandeling ervan. Als
voorbeeld kan genoemd worden de vervolgprojecten op het gebied van het
Retinoblastoom (VUmc), de start met het onderzoek naar blindheid van te vroeg
geborenen kinderen als gevolg van verkeerde zuurstofdosering (TUDelft/Erasmus MC)
en het Kinderneurologisch centrum in UMC-U.
Onder breedte-projecten worden infrastructurele projecten verstaan waarmee het
mogelijk wordt, om op basis van systematisch verkregen gegevens van alle patiënten
die een bepaalde aandoening hebben, behandelingsprotocollen te ontwikkelen, die
de “cure rate” structureel verhogen. Voorbeelden zijn:het project om te komen tot 1
centrum voor onderzoek en behandeling van kinderen met kanker (het prinses
Maxima centrum voor kinderoncologie) en het opzetten van een soortgelijk initiatief
maar dan voor prematuren met retinopathie.
In het algemeen zijn onderzoeksprojecten te onderscheiden in:
basaal onderzoek: fundamenteel onderzoek (b.v. DNA onderzoek) waarbij
niet te verwachten is dat er binnen 10 jaar resultaat geboekt wordt
translationeel onderzoek (b.v. het ontwikkelen van nieuwe cytostica), waarvan
resultaat mag worden verwacht binnen een periode van 5-10 jaar
toegepast onderzoek (zoals het AMC project “improvement of geometrical
treatment accuracy by using implanted clips”) waarvan aanzienlijk snellere
resultaten verwacht worden.
Bij basaal onderzoek is sprake van grote en langdurige investeringen.
Gegeven het feit dat het ODAS fonds een klein fonds is en niet aan fondswerving
doet, past basaal onderzoek minder in de doelstellingen.
Kort samengevat komen uitsluitend projecten in aanmerking voor ODAS subsidie,
wanneer er sprake is van diepte en breedte projecten die vallen in de categorieën
translationeel en/of toegepast onderzoek.
Een verdere toespitsing om de beoordeling te vergemakkelijken is om bij het
indienen van een subsidie aanvraag de volgende vragen beantwoord te krijgen:
1.
Hoe past het onderzoek in de doelstellingen die het instituut met
wetenschappelijk onderzoek beoogt?
2.
Wat zijn de beoogde resultaten op een termijn van 5 jaar?
3.
Welke zijn de 5 belangrijkste wetenschappelijke artikelen, die op het
onderhavige gebied zijn gepubliceerd?
4.
Noem 3 referenten.

Voor meer informatie: zie de Algemene Subsidie voorwaarden.

