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STIMAG 
 
STIMAG staat voor Stichting Management en Apothekers voor de gezondheidszorg en is 
een vermogensfonds.  
 
De doelstelling van STIMAG is het bevorderen van de gezondheidszorg. Om verbeteringen 
binnen de gezondheidszorg te kunnen bewerkstelligen is innovatief onderzoek nodig 
STIMAG wil dit realiseren door subsidiëring van medisch wetenschappelijk onderzoek 
opgezet door jonge onderzoekers.  
 
 

Doelgroep 

Subsidies kunnen worden aangevraagd door jonge wetenschappers, werkzaam bij 
Nederlandse instellingen die een algemeen nut beogen. Aanvragen kunnen worden 
ingestuurd door onderzoekers in een PhD-traject of onderzoekers die op de datum van de 
deadline maximaal 5 jaar* geleden zijn gepromoveerd. 

*Dit betekent dat je gepromoveerd bent na 31 maart 2018. Extensies zijn van toepassing op: 
biologische moeders (18 maanden), ouders (6 maanden), per kind geboren ná de 
promotiedatum, indien het kind onderdeel uitmaakt van de eigen huishouding; 
wetenschappers in opleiding tot specialist (1 jaar) 

 

Voorwaarden en richtlijnen 

• Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor wetenschappelijk onderzoek, 
leidend tot verbetering van de gezondheidszorg in Nederland.  

• Onderzoeksprojecten binnen de eerste- of tweedelijnszorg en openbare, poliklinische 
of klinische farmacie komen in aanmerking voor subsidie 
 

• Subsidies kunnen worden aangevraagd door wetenschappers, werkzaam bij 
Nederlandse instellingen die een algemeen nut beogen. Aanvragen kunnen worden 
gedaan door jonge wetenschappers in PhD of postdoc positie (zie “Voor wie?” voor 
de specificatie van jonge wetenschapper) 
 

• Een hoofdaanvrager of medeaanvrager kan niet meer dan 1 aanvraag per ronde 
indienen. 

• Subsidies worden niet toegekend aan commerciële instellingen.  

• De voorkeur gaat uit naar: 
o Farmacologisch/farmaceutisch onderzoek; onderzoek waarbij het 

geneesmiddel centraal staat 
o Multidisciplinair of interdisciplinair onderzoek, waarbij het onderzoek wordt 

benaderd vanuit tenminste één discipline van biomedische aard (farmacie en 
geneeskunde). 

o Onderzoek waarbij verschillende Nederlandse instituten samenwerken. 

• De aanvraag moet compleet zijn om in behandeling te worden genomen. 
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Overig 
 

• Projectsamenvattingen kunnen niet worden ingestuurd voor voorselectie. 
 

• STIMAG heeft geen capaciteit om individuele inhoudelijke feedback te geven op 
ingestuurde aanvragen na bekendmaking van de uitslag.  

 
• Het aanvraagformulier is zodanig ingericht dat onderzoeksprojecten beknopt kunnen 

worden beschreven. 
 

• Aanvragen mogen zowel in het Nederlands als in het Engels worden ingediend.  

 

Budget 
 
Maximaal aan te vragen bedrag voor een subsidie in de ronde van 2023 is €50.000,-. 

 
Toekenningsprocedure 
 
Beoordeling      
Aanvragen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie, bestaande uit de leden 
van STIMAG en minimaal twee professoren met affiniteit voor biomedisch onderzoek 
(farmacie, biofarmacie en geneeskunde). Vertrouwelijkheid wordt opgelegd aan alle 
beoordelaars. 
 
Besluit en kennisgeving 
Het besluit over het wel of niet toekennen van de subsidie wordt gecommuniceerd via e-
mail. Het eindoordeel van het bestuur van STIMAG is bindend bij het toekennen van een 
subsidie, er is hiertegen geen beroep mogelijk.  
 
Verplichtingen na toekenning  
     

● Het project waarvoor subsidie wordt toegekend moet binnen 6 maanden na 
toekenning van start gaan. 
 

● Betaling van de subsidie vindt plaats binnen 2 maanden na toekenning, mits correcte 
betaalgegevens tijdig beschikbaar zijn gemaakt door de aanvragende partij. 

 
● Erkenning van STIMAG in publicaties van abstract en/of wetenschappelijke artikelen 

van het gesubsidieerde onderzoek wordt gewaardeerd. 
 

● Projectverantwoording bestaat uit een jaarlijkse update van de voortgang van het 
onderzoeksproject, inclusief financiële verantwoording. Projectverantwoording mag 
geschieden via e-mail. In de toekomst kan tevens gevraagd worden om eenmalig 
een presentatie te geven over het uitgevoerde onderzoek. 


