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CFP-RD2024 
Call for Proposals - Rare Diseases 

 
Aanvraag subsidie voor onderzoek Zeldzame Aandoeningen 

 
 
Achtergrond 
Stichting Dioraphte is een Nederlands vermogenfonds dat financiële ondersteuning verleent 
aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland. Meer informatie staat op 
onze website.   
 
Met de portefeuille Wetenschap en Onderzoek steunt Dioraphte activiteiten ten behoeve 
van medisch wetenschappelijk onderzoek op de terreinen zeldzame ziekten, verwaarloosde 
tropische ziekten en voedselzekerheid.  
 
Zeldzame ziekten treffen een groot deel van de bevolking. Tegelijkertijd is iedere individuele  
aandoening zeldzaam waardoor financiering ontbreekt voor onderzoek en adequate 
behandeling. Dioraphte stelt daarom tweejaarlijks een bedrag van 1.7 miljoen euro 
beschikbaar om bij te dragen aan onderzoek naar zeldzame ziekten. Dit is de derde call for 
proposals voor zeldzame aandoeningen.  
 
Onder de volgende voorwaarden kan een vooraanvraag worden ingediend van maximaal 5 
pagina’s. Dit is exclusief de gevraagde referenties en biosketches. Aanvragen worden alleen 
in behandeling genomen die gebruik maken van het door Dioraphte verstrekte 
aanvraagformulier.  
 
Voorwaarden 

• Voor de selectie van de vooraanvragen wordt gebruik gemaakt van het NWO-XS peer 
review systeem (zie vooraanvraagformulier voor meer informatie). Elke aanvrager 
committeert zich aan dit review systeem en de deadlines. 

• De hoofdaanvrager van een gehonoreerd voorstel in de rare disease ronde 2024 dient 
(zelf) deel te nemen aan de advies/selectie commissie van de rare disease ronde 2026. 

• De aanvraag moet zich richten op aandoeningen die zeldzaam zijn (prevalentie <1:2000). 
Aanvragen die zich specifiek richten op kanker of spierziekten, zijn voor deze ronde 
uitgesloten. 

• Aanvragers dienen verbonden te zijn aan een expertisecentrum met een definitieve 
erkenning van het ministerie. Let op: per erkend centrum (dus per AIMS ID -klik hier-, en 
dus niet per aandoening) mag maximaal 1 aanvraag ingediend worden. 

• Per aanvraag kan maximaal € 425.000 aangevraagd worden. Binnen het aangevraagde 
budget mogen de overhead kosten maximaal 15% van het totale budget bedragen. 

• Er zijn geen restricties op wat aangevraagd kan worden (apparatuur, personeel, etc.) 
zolang het maar duidelijk is hoe dit het onderzoek ten goede komt.  

• Lopende aanvragen van expertisecentra die een toekenning van Dioraphte hebben 
ontvangen in de CFP-RD2020 en CFP-RD2022 ronde, worden deze ronde uitgesloten.  

• Aanvragen worden beoordeeld op de kwaliteit en maatschappelijke impact van het 
voorstel en de kwaliteit van het centrum en onderzoeksgroep (publicaties). 

http://www.dioraphte.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2022/12/16/publicatieoverzicht-van-erkende-expertisecentra-voor-zeldzame-aandoeningen/Publicatieoverzicht+erkende+ECZAs+op+14-12-2022.pdf
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• Aanvragen dienen in de Engelse taal geschreven te worden, en worden uitsluitend in 
behandeling genomen indien gebruik is gemaakt van het door Dioraphte aangeleverde 
aanmeldingsformulier. 

• Naast de aanvraag dienen de biosketsches (max. 5 pagina’s per persoon) van de 
hoofdaanvragers ingediend te worden. Gebruik hiervoor de NIH style biosketch (NIH 
style; klik hier voor een voorbeeld). De ‘eRA commons user name’ is niet nodig. Wel 
dient er een URL gegeven te worden waarin direct alle publicaties van de onderzoeker te 
vinden zijn (bijvoorbeeld directe Pubmed link of link naar researchgate pagina). 

• Aanvragen dienen als 1 enkel PDF bestand (met aanvraag, referenties en biosketch(es)) 
ingediend te worden waarbij de bestandsnaam als volgt moet worden samengesteld > 
[Achternaam aanvrager]_[naam UMC]; bijvoorbeeld: Jansen_ErasmusMC.PDF).  

• Dit bestand dient per e-mail te worden verstuurd naar: postbus@dioraphte.nl met als 
onderwerp: CfP-RD2024 en achternaam. 

• De uiterste indiendatum voor de vooraanvraag is 1 mei 2023. 

• Aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen worden zonder kennisgeving van 
deelname uitgesloten  

• Over de uitslag wordt niet gecommuniceerd. 
 

 
Tijdpad 
 
1 mei 2023   Sluitingsdatum indiening van projectvoorstel (vooraanvraag) 
1 juni 2023   Verdeling van projecten voor peer review 
1 augustus 2023  Sluiting peer review proces 
15 september 2023  Bekendmaking uitnodiging voor volledige projectvoorstel 
15 november 2023  Uiterste indiendatum indiening van volledige projectvoorstellen 
15 januari 2024  Advies aan bestuur  
29 februari 2024 Bekendmaking van toekenningen CFP-RD2024 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fgrants.nih.gov%2Fgrants%2Fforms%2Fnon-fellowship-biosketch-sample-2021.docx&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:postbus@dioraphte.nl

