INFORMATIEBLAD KWF-FELLOWSHIPS 2014
September 2013
KWF Kankerbestrijding heeft als missie: Kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder
controle brengen. We zijn er voor mensen die leven met kanker en de mensen die met
hen samenleven. Ons doel is: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van
leven voor kankerpatiënten.
Algemeen
KWF Kankerbestrijding stelt jaarlijks KWF-fellowships beschikbaar voor academici die zich in
aansluiting op hun opleiding verder willen bekwamen in het kankeronderzoek en/of de behandeling
van kanker. Het KWF-fellowship biedt de mogelijkheid tot een verdere opleiding in de oncologie in
binnen- en buitenland. Het is de bedoeling dat tijdens het KWF-fellowship nieuwe kennis en ervaring
wordt opgedaan en dat het fellowshipprogramma niet kan worden uitgevoerd door middel van een
KWF-projectsubsidie. Tijdens het fellowship kan de fellow geen tijd besteden aan het uitvoeren en/of
begeleiden van andere projecten. KWF Kankerbestrijding verwacht van de fellows dat zij zich na afloop
van het KWF-fellowship met de oncologie in Nederland bezig zullen blijven houden.
Afhankelijk van de vooropleiding kan men in aanmerking komen voor een

KWF-fellowship voor sociaal-oncologisch onderzoek;

KWF-fellowship voor fundamenteel kankeronderzoek;

KWF-fellowship voor translationeel en toegepast kankeronderzoek;

Klinisch KWF-fellowship;
In dit informatieblad vindt u nadere informatie over de verschillende KWF-fellowships. Voor ieder
fellowship is allereerst de doelgroep aangegeven. Verder kunt u per type fellowship informatie vinden
over het doel van het fellowship, het opstellen van het programma, de indienings- en
beoordelingsprocedure en het subsidiebeleid.
Indien bij KWF Kankerbestrijding naast een aanvraag voor een KWF-fellowship tevens aanvragen voor
andere subsidievormen worden ingediend, moet er zorgvuldig op worden toegezien dat het
voorgestelde onderzoek in vraagstelling en uitwerking geen overlap vertoont. Het onderzoek als
beschreven in de aanvraag voor een fellowship dient tevens geen overlap te vertonen met lopend
onderzoek beschreven in toegekende aanvragen van andere subsidievormen. Het is niet toegestaan
om onderzoek beschreven in een aanvraag voor een fellowship tegelijkertijd als (onderdeel van een)
onderzoeksplan van aanvragen voor andere KWF subsidievormen in te dienen. Mocht dit toch het
geval zijn dan wordt alleen de als eerste ingediende aanvraag in behandeling genomen
Vragen?
Mocht u na het lezen van dit informatieblad nog inhoudelijke vragen hebben over deze subsidievorm
dan kunt u contact opnemen met de onderzoekscoördinatoren van afdeling Doelbesteding T (020) 570
05 20, onderzoek@kwf.nl.
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KWF-FELLOWSHIP VOOR SOCIAAL-ONCOLOGISCH ONDERZOEK
(maximaal twee plaatsen per jaar)
Doelgroep
Gezondheids-, verpleeg- en sociale wetenschappers met aantoonbare belangstelling voor de
oncologie, die gepromoveerd zijn of binnenkort zullen gaan promoveren, en die zich verder willen
bekwamen in het sociaal-oncologisch onderzoek.
Duur
De duur van dit fellowship is 4 jaar. De eerste 2 jaar is gericht op opleiding en de volgende twee jaar op
het in praktijk brengen van de nieuwe kennis in een Nederlandse onderzoeksinstelling.
Programma
Geïnteresseerde kandidaten stellen zelf een programma voor het fellowship samen. Onderzoek op het
gebied van de psychosociale oncologie omvat onder meer:

De psychosociale aspecten van kankerpreventie. Denk aan inzicht in het bevorderen van
gezond gedrag of de psychosociale aspecten van preventieve acties en genetische testen.

Kwaliteit van leven: de gevolgen van kanker of de behandeling daarvan op het welbevinden
van mensen met kanker en hun naasten.

Coping: de gedragsmatige, cognitieve en affectieve strategieën die mensen met kanker
hanteren om met de ziekte om te gaan.

Professionele ondersteuning: de zorg die professionele zorgverleners aan mensen met kanker
en hun naasten bieden. Denk aan informatie geven, communicatie, beslissingsondersteuning,
advies, emotionele steun, instrumentele hulp en gerichte psychosociale interventie.
Het programma van de eerste twee jaar bestaat uit één of meerdere stages in verschillende instituten
in het binnen- en buitenland. Daarnaast kunnen ook specifieke cursussen in het programma worden
opgenomen. Buitenlandse stages vormen een belangrijk onderdeel van het fellowship. Een fellow
moet dan ook bereid zijn minimaal één stage in het buitenland uit te voeren. De laatste twee jaar van
het fellowship worden doorgebracht in een Nederlandse onderzoeksinstelling.
International Cancer Research Partnership
Begin 2009 is KWF Kankerbestrijding toegetreden tot het ‘International Cancer Research (ICR)
Partnership’. In dit partnerschap is een groot aantal internationale organisaties die kankeronderzoek
financieren verenigd, waaronder de American Cancer Society, US National Cancer Institute en Cancer
Research UK. De missie van de ICR Partners is om door middel van wereldwijde samenwerking en
strategische coördinatie van onderzoek de resultaten van kankeronderzoek beter ten goede te laten
komen aan alle patiënten met kanker.
De ICR Partners gebruiken een gemeenschappelijke methode van rubriceren
– de ‘Common Scientific Outline’ (CSO) en de ‘Disease Site Codes’ (DSC) – waardoor eenvoudig een
duidelijk overzicht verkregen kan worden van het kankeronderzoek dat nationaal en internationaal
wordt uitgevoerd. Dit overzicht kan worden gebruikt om de inspanningen van de verschillende
organisaties beter te coördineren en op elkaar af te stemmen.
Subsidiebeleid
Indien het programma in de eerste twee jaar uit zowel Nederlandse als buitenlandse stages bestaat,
wordt er van uitgegaan dat een Nederlandse onderzoeksinstelling in deze eerste twee jaar als
werkgever optreedt. Dit kan de instelling zijn waar één van de stages uitgevoerd wordt, maar ook de
instelling waar de laatste twee jaar van het fellowship wordt doorgebracht. Aan de instelling wordt
hiervoor een lumpsumvergoeding verstrekt. De hoogte van de lumpsumvergoeding is (ongeacht de
werkelijke inschaling en eventuele toeslagen) gebaseerd op 1,0 fte senior wetenschappelijk
medewerker (schaal/trede 11.0 CAO-NU) en materiële kosten (inclusief congresbezoek € 21.500,- per
jaar bij 1,0 fte). De KWF-fellow ontvangt daarnaast voor de stages in het buitenland een vergoeding
2

voor extra kosten voortvloeiend uit het verblijf in het buitenland. De hoogte van deze vergoeding is
afhankelijk van de gekozen bestemming.
Indien het programma in de eerste twee jaar volledig uit buitenlandse stages bestaat, wordt er van
uitgegaan dat de fellow geen dienstverband heeft bij een Nederlandse onderzoeksinstelling. Aan de
KWF-fellow wordt geen salaris verstrekt, maar een vergoeding voor reis- en verblijfkosten gegeven. In
de vergoeding is ook een reisbudget voor korte werkbezoeken en deelname aan cursussen en
congressen opgenomen. De vergoeding is afhankelijk van de gekozen bestemming en is minimaal
€ 4.500,- per maand. Op aanvraag kan een subsidie voor materieel krediet worden verstrekt aan de
instelling(en) waar de stage(s) worden uitgevoerd van € 19.500,- op jaarbasis bij 1,0 fte.
In de laatste twee jaar van het fellowship wordt er van uitgegaan dat de Nederlandse
onderzoeksinstelling waar deze laatste periode wordt doorgebracht als werkgever optreedt. Aan de
instelling wordt hiervoor een lumpsumvergoeding verstrekt. De hoogte van de lumpsumvergoeding is
(ongeacht de werkelijke inschaling en eventuele toeslagen) gebaseerd op 1,0 fte senior
wetenschappelijk medewerker (schaal/trede 11.0 CAO-NU) en materiële kosten (inclusief
congresbezoek € 21.500,- per jaar bij 1,0 fte).
Algemene laboratoriumfaciliteiten worden geacht geleverd te worden door het instituut en hieruit
voortvloeiende kosten worden niet vergoed ("overhead"). Er wordt geen subsidie verleend voor de
aanschaf van apparatuur. Ook de kosten voortvloeiend uit het gebruik van apparatuur komen niet
voor financiering in aanmerking.
KWF-fellows kunnen (voor het deel van de werktijd dat zij zijn aangesteld op het project) uitsluitend
belast zijn met de feitelijke uitvoering van het project en kunnen geen administratieve of
onderwijstaken hebben. Tevens mogen zij niet belast zijn met taken in het kader van de patiëntenzorg
anders dan in directe relatie tot het KWF-fellowship.
De subsidie wordt toegekend voor een periode van de looptijd van het (gehele) fellowship. Een
tussentijds evaluatierapport dient achttien maanden na de start van het fellowship te worden
ingediend door de KWF-fellow via het daarvoor beschikbaar gestelde formulier. Een eindverslag wordt
uiterlijk drie maanden na afloop van het project ingediend door de KWF-fellow via het daarvoor
beschikbaar gestelde formulier. Het rapport en verslag worden door de Wetenschappelijke Raad van
KWF Kankerbestrijding beoordeeld.
Indieningsprocedure
U kunt een aanvraag voor dit KWF-fellowship uiterlijk 19 november 2013 indienen bij
KWF Kankerbestrijding. U dient hiervoor het ‘Aanvraagformulier KWF-fellowship 2014’ te gebruiken. U
kunt het digitale formulier downloaden van onze internetsite www.kwf.nl (sectie ‘onderzoek’ en
vervolgens ‘zoek een subsidie’). U stuurt het volledig ingevulde formulier met de hieronder genoemde
bijlage per e-mail naar subsidies@kwf.nl.
Daarnaast stuurt u een ondertekende papieren versie naar:
KWF Kankerbestrijding
Team Subsidies
Postbus 75508
1070 AM Amsterdam
Aanvragen zullen uitsluitend in behandeling worden genomen indien ze vergezeld gaan van een
volledig ingevuld aanvraagformulier en daarnaast de volgende gegevens (zoveel mogelijk in één
bijlage) bevatten:
 een uitvoerig curriculum vitae;
 een publicatielijst, inclusief per publicatie de impact factor van het tijdschrift en het aantal keer
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dat de publicatie is geciteerd;
een (voorlopig) programma (2 à 3 A4) voor het fellowship met vermelding van de geplande
stages en de duur van het fellowship. Per stage dient het instituut, de begeleiding en de
geplande werkzaamheden in de vorm van een werkplan aangegeven te worden;
een motivatie (± 1 A4);
de toekomstplannen (± 1 A4);
een ondersteunende brief van de Nederlandse onderzoeksinstelling, die in de eerste twee jaar
als werkgever zal optreden, waaruit blijkt dat u welkom bent. Eventuele toezeggingen dat u
welkom bent bij de verschillende stageplaatsen kunnen ook worden bijgevoegd, óf,
een ondersteunende brief van de buitenlandse onderzoeksinstelling(en) waar de stage(s)
word(en) uitgevoerd, waaruit blijkt dat u welkom bent.
Een lijst met 5 sleutelpublicaties per stagebegeleider.

Kandidaten die een onvolledige of een te summier uitgewerkte aanvraag indienen komen niet in
aanmerking voor een fellowship.
Beoordelingsprocedure
Wanneer de schriftelijke aanvraag daartoe aanleiding geeft, volgt een gesprek met een subcommissie
van de Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding (WR). Op grond van de gesprekken draagt
de WR een aantal kandidaten voor bij het bestuur van KWF Kankerbestrijding. Begin maart 2014 wordt
er bekend gemaakt welke kandidaten in beginsel in aanmerking komen voor het KWF-fellowship. In
overleg met een mentor vanuit een van de beoordelingscommissies van de WR wordt vóór 1 december
2014 een definitief programma opgesteld. Pas nadat dit programma is goedgekeurd door de mentor
volgt een definitieve toekenning van het fellowship. Binnen twaalf maanden na definitieve
toekenning dient het fellowship van start te gaan.
Na afloop van het fellowship
De mogelijkheid bestaat om een aanvraag voor een KWF-onderzoeksproject in te dienen, waarop de
ex-fellow bij financiering na afloop van het fellowship kan worden aangesteld dan wel als projectleider
zal fungeren. Bij de beoordeling ervan worden dezelfde normen gehanteerd als bij de overige
projectaanvragen. Wel zal bij gelijke kwaliteit prioriteit worden toegekend aan een projectaanvraag
van een ex-fellow in het jaar aansluitend op het fellowship. Ook kan er een persoonsgebonden
financiering worden aangevraagd.
Publiciteit
Van de KWF-fellow wordt verwacht dat deze, indien nodig, medewerking verleent aan
fondsenwervende activiteiten van KWF Kankerbestrijding, gericht op de werving van gelden voor de
financiering van het KWF-fellowship. Bedoelde medewerking ligt op het terrein van inhoudelijke
informatieverstrekking.
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KWF-FELLOWSHIP VOOR FUNDAMENTEEL KANKERONDERZOEK
(maximaal vijf plaatsen per jaar)
Doelgroep
Dit fellowship is bestemd voor academici met aantoonbare belangstelling voor de oncologie, die
gepromoveerd zijn of binnenkort zullen gaan promoveren, en die zich verder willen bekwamen in
fundamenteel kankeronderzoek.
Duur
De duur van dit fellowship is 4 jaar. De eerste 2 jaar is gericht op opleiding en de volgende twee jaar op
het in praktijk brengen van de nieuwe kennis in een Nederlandse onderzoeksinstelling.
Programma
Geïnteresseerde kandidaten stellen zelf een programma voor het fellowship samen. Fundamenteel
kankeronderzoek omvat onder meer:

Onderzoek naar oorzaken, pathogenese en biologie van kanker.

Onderzoek naar basale mechanismen die manipulatie van kankercellen in principe mogelijk
maken.

Onderzoek naar basisprincipes van kankerpreventie en de behandeling van patiënten met kanker,
waaronder epidemiologisch onderzoek.

Ontwikkeling van (onderzoeks)technologie voor kankeronderzoek, preventie en behandeling van
patiënten met kanker.
Het programma van de eerste twee jaar bestaat uit één of meerdere stages in verschillende instituten
in het binnen- en buitenland. Daarnaast kunnen ook specifieke cursussen in het programma worden
opgenomen. Buitenlandse stages vormen een belangrijk onderdeel van het fellowship. Een fellow
moet dan ook bereid zijn minimaal één stage in het buitenland uit te voeren. De laatste twee jaar van
het fellowship worden doorgebracht in een Nederlandse onderzoeksinstelling.
International Cancer Research Partnership
Begin 2009 is KWF Kankerbestrijding toegetreden tot het ‘International Cancer Research (ICR)
Partnership’. In dit partnerschap is een groot aantal internationale organisaties die kankeronderzoek
financieren verenigd, waaronder de American Cancer Society, US National Cancer Institute en Cancer
Research UK. De missie van de ICR Partners is om door middel van wereldwijde samenwerking en
strategische coördinatie van onderzoek de resultaten van kankeronderzoek beter ten goede te laten
komen aan alle patiënten met kanker.
De ICR Partners gebruiken een gemeenschappelijke methode van rubriceren
– de ‘Common Scientific Outline’ (CSO) en de ‘Disease Site Codes’ (DSC) – waardoor eenvoudig een
duidelijk overzicht verkregen kan worden van het kankeronderzoek dat nationaal en internationaal
wordt uitgevoerd. Dit overzicht kan worden gebruikt om de inspanningen van de verschillende
organisaties beter te coördineren en op elkaar af te stemmen.
Subsidiebeleid
Indien het programma in de eerste twee jaar uit zowel Nederlandse als buitenlandse stages bestaat,,
wordt er van uitgegaan dat een Nederlandse onderzoeksinstelling in deze eerste twee jaar als
werkgever optreedt. Dit kan de instelling zijn waar één van de stages uitgevoerd wordt, maar ook de
instelling waar de laatste twee jaar van het fellowship wordt doorgebracht. Aan de instelling wordt
hiervoor een lumpsumvergoeding verstrekt. De hoogte van de lumpsumvergoeding is (ongeacht de
werkelijke inschaling en eventuele toeslagen) gebaseerd op 1,0 fte senior wetenschappelijk
medewerker (schaal/trede 11.0 CAO-NU) en materiële kosten (inclusief congresbezoek € 21.500,- per
jaar bij 1,0 fte). De KWF-fellow ontvangt daarnaast voor de stages in het buitenland een vergoeding
voor extra kosten voortvloeiend uit het verblijf in het buitenland. De hoogte van deze vergoeding is
afhankelijk van de gekozen bestemming.
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Indien het programma in de eerste twee jaar volledig uit buitenlandse stages bestaat, wordt er van
uitgegaan dat de fellow geen dienstverband heeft bij een Nederlandse onderzoeksinstelling. Aan de
KWF-fellow wordt geen salaris verstrekt, maar een vergoeding voor reis- en verblijfkosten gegeven. In
de vergoeding is ook een reisbudget voor korte werkbezoeken en deelname aan cursussen en
congressen opgenomen. De vergoeding is afhankelijk van de gekozen bestemming en is minimaal
€ 4.500,- per maand. Op aanvraag kan een subsidie voor materieel krediet worden verstrekt aan de
instelling(en) waar de stage(s) worden uitgevoerd van € 19.500- op jaarbasis bij 1,0 fte.
In de laatste twee jaar van het fellowship wordt er van uitgegaan dat de Nederlandse
onderzoeksinstelling waar deze laatste periode wordt doorgebracht als werkgever optreedt. Aan de
instelling wordt hiervoor een lumpsumvergoeding verstrekt. De hoogte van de lumpsumvergoeding is
(ongeacht de werkelijke inschaling en eventuele toeslagen) gebaseerd op 1,0 fte senior
wetenschappelijk medewerker (schaal/trede 11.0 CAO-NU) en materiële kosten (inclusief
congresbezoek € 21.500,- per jaar bij 1,0 fte).
Algemene laboratoriumfaciliteiten worden geacht geleverd te worden door het instituut en hieruit
voortvloeiende kosten worden niet vergoed ("overhead"). Er wordt geen subsidie verleend voor de
aanschaf van apparatuur. Ook de kosten voortvloeiend uit het gebruik van apparatuur komen niet
voor financiering in aanmerking.
KWF-fellows kunnen (voor het deel van de werktijd dat zij zijn aangesteld op het project) uitsluitend
belast zijn met de feitelijke uitvoering van het project en kunnen geen administratieve of
onderwijstaken hebben. Tevens mogen zij niet belast zijn met taken in het kader van de patiëntenzorg
anders dan in directe relatie tot het KWF-fellowship.
De subsidie wordt toegekend voor een periode van de looptijd van het (gehele) fellowship. Een
tussentijds evaluatierapport dient achttien maanden na de start van het fellowship te worden
ingediend door de KWF-fellow via het daarvoor beschikbaar gestelde formulier. Een eindverslag wordt
uiterlijk drie maanden na afloop van het project ingediend door de KWF-fellow via het daarvoor
beschikbaar gestelde formulier. Het rapport en verslag worden door de Wetenschappelijke Raad van
KWF Kankerbestrijding beoordeeld.
Indieningsprocedure
U kunt een aanvraag voor dit KWF-fellowship uiterlijk 19 november 2013 indienen bij
KWF Kankerbestrijding. U dient hiervoor het ‘Aanvraagformulier KWF-fellowship 2014’ te gebruiken ’. U
kunt het digitale formulier downloaden van onze internetsite www.kwf.nl (sectie ‘onderzoek’ en
vervolgens ‘zoek een subsidie’). U stuurt het volledig ingevulde formulier met de hieronder genoemde
bijlage per e-mail naar subsidies@kwf.nl.
Daarnaast stuurt u een ondertekende papieren versie naar:
KWF Kankerbestrijding
Team Subsidies
Postbus 75508
1070 AM Amsterdam
Aanvragen zullen uitsluitend in behandeling worden genomen indien ze vergezeld gaan van een
volledig ingevuld aanvraagformulier en daarnaast de volgende gegevens (zoveel mogelijk in één
bijlage) bevatten:
 een uitvoerig curriculum vitae;
 een publicatielijst, inclusief per publicatie de impact factor van het tijdschrift en het aantal keer
dat de publicatie is geciteerd;
 een (voorlopig) programma (2 à 3 A4) voor het fellowship met vermelding van de geplande
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stages en de duur van het fellowship. Per stage dient het instituut, de begeleiding en de
geplande werkzaamheden in de vorm van een werkplan aangegeven te worden;
een motivatie (± 1 A4);
de toekomstplannen (± 1 A4);
een ondersteunende brief van de Nederlandse onderzoeksinstelling, die in de eerste twee jaar
als werkgever zal optreden, waaruit blijkt dat u welkom bent. Eventuele toezeggingen dat u
welkom bent bij de verschillende stageplaatsen kunnen ook worden bijgevoegd, óf,
een ondersteunende brief van de buitenlandse onderzoeksinstelling(en) waar de stage(s) zullen
worden uitgevoerd, waaruit blijkt dat u welkom bent.
Een lijst met 5 sleutelpublicaties per stagebegeleider.

Kandidaten die een onvolledige of een te summier uitgewerkte aanvraag indienen komen niet in
aanmerking voor een fellowship.
Beoordelingsprocedure
Wanneer de schriftelijke aanvraag daartoe aanleiding geeft, volgt een gesprek met een subcommissie
van de Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding (WR). Op grond van de gesprekken draagt
de WR een aantal kandidaten voor bij het bestuur van KWF Kankerbestrijding. Begin maart 2014 wordt
er bekend gemaakt welke kandidaten in beginsel in aanmerking komen voor het KWF-fellowship. In
overleg met een mentor vanuit een van de beoordelingscommissies van de WR wordt vóór 1 december
2014€ een definitief programma opgesteld. Pas nadat dit programma is goedgekeurd door de mentor
volgt een definitieve toekenning van het fellowship. Binnen twaalf maanden na definitieve
toekenning dient het fellowship van start te gaan.
Na afloop van het fellowship
De mogelijkheid bestaat om een aanvraag voor een KWF-onderzoeksproject in te dienen, waarop de
ex-fellow bij financiering na afloop van het fellowship kan worden aangesteld dan wel als projectleider
zal fungeren. Bij de beoordeling ervan worden dezelfde normen gehanteerd als bij de overige
projectaanvragen. Wel zal bij gelijke kwaliteit prioriteit worden toegekend aan een projectaanvraag
van een ex-fellow in het jaar aansluitend op het fellowship. Ook kan er een persoonsgebonden
financiering worden aangevraagd.
Publiciteit
Van de KWF-fellow wordt verwacht dat deze, indien nodig, medewerking verleent aan
fondsenwervende activiteiten van KWF Kankerbestrijding, gericht op de werving van gelden voor de
financiering van het KWF-fellowship. Bedoelde medewerking ligt op het terrein van inhoudelijke
informatieverstrekking.
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KWF-FELLOWSHIP VOOR TRANSLATIONEEL EN TOEGEPAST
KANKERONDERZOEK
(maximaal twee plaatsen per jaar)
Doelgroep
Dit fellowship is bestemd voor:
 Onderzoekers met aantoonbare belangstelling voor de oncologie, die gepromoveerd zijn of
binnenkort zullen gaan promoveren, en die zich verder willen bekwamen in translationeel of
toegepast kankeronderzoek.

Academici met aantoonbare belangstelling voor de oncologie en werkzaam binnen de
patiëntenzorg (zoals medisch specialisten, klinisch farmacologen en klinisch fysici) die
gepromoveerd zijn, dan wel binnenkort zullen gaan promoveren, en die na het KWF-fellowship
klinische taken willen combineren met het verrichten van translationeel en toegepast
kankeronderzoek.

Arts-assistenten met aantoonbare belangstelling voor de oncologie die in de toekomst klinische
taken willen combineren met het verrichten van translationeel en toegepast kankeronderzoek.
Duur
De duur van dit fellowship is 4 jaar. Arts-assistenten en academici werkzaam binnen de patiëntenzorg
dienen 0,5 fte op jaarbasis te besteden aan het fellowship. Onderzoekers dienen minimaal 0,8 fte op
jaarbasis te besteden aan het fellowship.
Minimaal de helft van de tijd van het fellowship moet worden besteed aan training en de resterende
tijd op het in de praktijk brengen van de nieuwe kennis in een Nederlandse onderzoeksinstelling. De
training kan in tegenstelling tot de overige fellowships over de gehele duur van het fellowship worden
verspreid.
Programma
Geïnteresseerde kandidaten stellen zelf een programma voor het fellowship samen. Het fellowship
richt zich op translationeel en toegepast onderzoek. Onderzoek op het gebied van preventie en
psychosociale ondersteuning valt buiten het onderzoeksgebied van dit fellowship.
Criteria waaraan translationeel en toegepast onderzoek moet voldoen:
Het onderzoek is (deels) gericht op het vertalen van een voldoende onderbouwde
wetenschappelijke vinding naar een klinische toepassing.
Het onderzoek behelst samenwerking tussen klinische en niet-klinische disciplines.
Het onderzoek heeft een relatie met data of materiaal afkomstig van patiënten/gezonde
vrijwilligers.
Het onderzoek richt zich niet primair op het ontwikkelen of verdiepen van wetenschappelijke kennis,
maar op het toepasbaar maken van een wetenschappelijke vinding. Er ligt solide wetenschappelijke
kennis aan ten grondslag dat ook daadwerkelijk via het geformuleerde onderzoek kan leiden tot een
toepassing.
In tegenstelling tot de andere fellowships kan dit fellowship ook worden aangevraagd op een
bestaande, langlopende onderzoekslijn. Het fellowship kan zo worden ingezet voor intensieve training
van de kandidaat op het gebied van translationeel en toegepast onderzoek. In het programma dient
duidelijk aangegeven te worden welk onderdeel van de onderzoekslijn door de kandidaat wordt
opgepakt in het kader van het fellowship.
Het programma bestaat uit één of meerdere stages in verschillende instituten in het binnen- en
buitenland. Daarnaast kunnen ook specifieke cursussen in het programma worden opgenomen.
Indien het binnen het programma past, is het gewenst dat een kandidaat minimaal één stage in het
buitenland uitvoert. Een kandidaat kan maximaal de helft van de duur van het fellowship in het
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buitenland verblijven. Met het oog op implementatie van de kennis zal de basis van het programma bij
een Nederlandse onderzoeksinstelling moeten liggen.
Om nieuwe kennis en ervaring op te doen in de verschillende facetten van translationeel en toegepast
kankeronderzoek wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij na afloop van het fellowship kennis
heeft van de verschillende fasen van pre-klinisch en klinisch onderzoek en afhankelijk van de invulling
van het programma is opgeleid om te werken volgens GCP (Good Clinical Practice) en/of GMP (Good
Manufacturing Practice). Onderwerpen die in het kader van de opleiding in het programma kunnen
worden opgenomen zijn bijvoorbeeld:
wet en regelgeving omtrent klinisch gerelateerde studies
certificering en kwaliteitsbeleid in laboratoria
het opzetten en monitoren van een klinische studie
(research-)projectmanagement
International Cancer Research Partnership
Begin 2009 is KWF Kankerbestrijding toegetreden tot het ‘International Cancer Research (ICR)
Partnership’. In dit partnerschap is een groot aantal internationale organisaties die kankeronderzoek
financieren verenigd, waaronder de American Cancer Society, US National Cancer Institute en Cancer
Research UK. De missie van de ICR Partners is om door middel van wereldwijde samenwerking en
strategische coördinatie van onderzoek de resultaten van kankeronderzoek beter ten goede te laten
komen aan alle patiënten met kanker.
De ICR Partners gebruiken een gemeenschappelijke methode van rubriceren
– de ‘Common Scientific Outline’ (CSO) en de ‘Disease Site Codes’ (DSC) – waardoor eenvoudig een
duidelijk overzicht verkregen kan worden van het kankeronderzoek dat nationaal en internationaal
wordt uitgevoerd. Dit overzicht kan worden gebruikt om de inspanningen van de verschillende
organisaties beter te coördineren en op elkaar af te stemmen.
Subsidiebeleid
Er wordt van uitgegaan dat een Nederlandse onderzoeksinstelling als werkgever optreedt. Aan de
instelling wordt hiervoor een lumpsumvergoeding verstrekt.
Voor onderzoekers geldt dat de hoogte van de lumpsumvergoeding (ongeacht de werkelijke
inschaling en eventuele toeslagen) is gebaseerd op 1,0 fte senior wetenschappelijk
medewerker (schaal/trede 11.0 CAO-NU) en materiële kosten (inclusief congresbezoek
€ 21.500,- per jaar bij 1,0 fte).
Voor academici werkzaam binnen de patiëntenzorg geldt dat de hoogte van de
lumpsumvergoeding (ongeacht de werkelijke inschaling en eventuele toeslagen) is gebaseerd
op 0,5 fte medisch specialist (schaal/trede MS 1) en materiële kosten (inclusief congresbezoek
€ 21.500,- per jaar bij 1,0 fte).
Voor arts-assistenten geldt dat de hoogte van de lumpsumvergoeding (ongeacht de werkelijke
inschaling en eventuele toeslagen) is gebaseerd op 0,5 fte senior wetenschappelijk
medewerker (schaal/trede 11A. CAO-NU) en materiële kosten (inclusief congresbezoek
€ 21.500,- per jaar bij 1,0 fte).
De KWF-fellow ontvangt daarnaast voor de stages in het buitenland een vergoeding voor extra kosten
voortvloeiend uit het verblijf in het buitenland. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de
gekozen bestemming.
Algemene laboratoriumfaciliteiten worden geacht geleverd te worden door het instituut en hieruit
voortvloeiende kosten worden niet vergoed ("overhead"). Er wordt geen subsidie verleend voor de
aanschaf van apparatuur. Ook de kosten voortvloeiend uit het gebruik van apparatuur komen niet
voor financiering in aanmerking.
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KWF-fellows kunnen (voor het deel van de werktijd dat zij zijn aangesteld op het project) uitsluitend
belast zijn met de feitelijke uitvoering van het project en kunnen geen administratieve of
onderwijstaken hebben. Tevens mogen zij niet belast zijn met taken in het kader van de patiëntenzorg
anders dan in directe relatie tot het KWF-fellowship.
De subsidie wordt toegekend voor een periode van de looptijd van het (gehele) fellowship. Een
tussentijds evaluatierapport dient achttien maanden na de start van het fellowship te worden
ingediend door de KWF-fellow via het daarvoor beschikbaar gestelde formulier. Een eindverslag wordt
uiterlijk drie maanden na afloop van het project ingediend door de KWF-fellow via het daarvoor
beschikbaar gestelde formulier. Het rapport en verslag worden door de Wetenschappelijke Raad van
KWF Kankerbestrijding beoordeeld.
Indieningsprocedure
U kunt een aanvraag voor dit KWF-fellowship uiterlijk 19 november 2013 indienen bij KWF
Kankerbestrijding. U dient hiervoor het ‘Aanvraagformulier KWF-fellowship 2014’ te gebruiken. U kunt
het digitale formulier downloaden van onze internetsite www.kwf.nl (sectie ‘onderzoek’ en vervolgens
‘zoek een subsidie’). U stuurt het volledig ingevulde formulier met de hieronder genoemde bijlage per
e-mail naar subsidies@kwf.nl.
Daarnaast stuurt u een ondertekende papieren versie naar:
KWF Kankerbestrijding
Team Subsidies
Postbus 75508
1070 AM Amsterdam
Aanvragen zullen uitsluitend in behandeling worden genomen indien ze vergezeld gaan van een
volledig ingevuld aanvraagformulier en daarnaast de volgende gegevens (zoveel mogelijk in één
bijlage) bevatten:
 een uitvoerig curriculum vitae;
 een publicatielijst, inclusief per publicatie de impact factor van het tijdschrift en het aantal keer
dat de publicatie is geciteerd;
 een (voorlopig) programma (2 à 3 A4) voor het fellowship met vermelding van de geplande
stages en de duur van het fellowship. Per stage dient het instituut, de begeleiding en de
geplande werkzaamheden in de vorm van een werkplan aangegeven te worden;
 een duidelijke omschrijving welke aspecten van het bestaande onderzoek binnen het fellowship
vallen, indien het fellowship wordt uitgevoerd op een langlopende onderzoekslijn;
 een motivatie (± 1 A4);
 de toekomstplannen (± 1 A4);
 een ondersteunende brief van de Nederlandse onderzoeksinstelling, die als werkgever zal
optreden, waaruit blijkt dat u welkom bent. Eventuele toezeggingen dat u welkom bent bij de
verschillende stageplaatsen kunnen ook worden bijgevoegd, óf,
 een ondersteunende brief van de buitenlandse onderzoeksinstelling(en) waar de stage(s)
word(en) uitgevoerd, waaruit blijkt dat u welkom bent.
 Een lijst met 5 sleutelpublicaties per stagebegeleider.
Kandidaten die een onvolledige of een te summier uitgewerkte aanvraag indienen komen niet in
aanmerking voor een fellowship.
Beoordelingsprocedure
Wanneer de schriftelijke aanvraag daartoe aanleiding geeft, volgt een gesprek met een subcommissie
van de Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding (WR). Op grond van de gesprekken draagt
de WR een aantal kandidaten voor bij het bestuur van KWF Kankerbestrijding. Begin maart 2014 wordt
er bekend gemaakt welke kandidaten in beginsel in aanmerking komen voor het KWF-fellowship. In
overleg met een mentor vanuit een van de beoordelingscommissies van de WR wordt vóór 1 december
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2014 een definitief programma opgesteld. Pas nadat dit programma is goedgekeurd door de mentor
volgt een definitieve toekenning van het fellowship. Binnen twaalf maanden na definitieve
toekenning dient het fellowship van start te gaan.
Na afloop van het fellowship
De mogelijkheid bestaat om een aanvraag voor een KWF-onderzoeksproject in te dienen, waarop de
ex-fellow bij financiering na afloop van het fellowship kan worden aangesteld dan wel als projectleider
zal fungeren. Bij de beoordeling ervan worden dezelfde normen gehanteerd als bij de overige
projectaanvragen. Wel zal bij gelijke kwaliteit prioriteit worden toegekend aan een projectaanvraag
van een ex-fellow in het jaar aansluitend op het fellowship. Ook kan er een persoonsgebonden
financiering worden aangevraagd.
Publiciteit
Van de KWF-fellow wordt verwacht dat deze, indien nodig, medewerking verleent aan
fondsenwervende activiteiten van KWF Kankerbestrijding, gericht op de werving van gelden voor de
financiering van het KWF-fellowship. Bedoelde medewerking ligt op het terrein van inhoudelijke
informatieverstrekking.
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KLINISCH KWF-FELLOWSHIP
(maximaal vier plaatsen per jaar)
Doelgroep
Dit fellowship is bedoeld voor academici met aantoonbare belangstelling voor de oncologie, die
gepromoveerd zijn of binnenkort zullen gaan promoveren, en die werkzaam zijn binnen de
patiëntenzorg (zoals medisch specialisten, (verpleeg)huisartsen, klinisch farmacologen, klinisch fysici)
en die na het fellowship klinische taken willen combineren met wetenschappelijk onderzoek. Bij
aanvang van dit fellowship dient men geregistreerd te zijn bij de betreffende Registratie Commissie.
Duur
De duur van dit fellowship is 2 jaar.
Programma
Geïnteresseerde kandidaten stellen zelf een programma voor het fellowship samen. Dit fellowship kan
worden aangevraagd voor:

een onderzoekstraining. In het programma ligt het accent op het doen van wetenschappelijk
onderzoek.

een klinische training. Dit is uitsluitend mogelijk binnen een oncologisch aandachtsgebied
waarvoor geen erkende vervolgopleiding bestaat. In overleg met de opleider(s) van
specialistenopleidingen kan een voorstel worden gedaan. Het is bij de aanvraag van belang dat er
zicht is op de landelijke behoefteraming en dat de opgedane expertise daadwerkelijk ten goede
komt aan de doelgroep.
Het programma bestaat uit één of meerdere stages in verschillende instituten in het binnen- en
buitenland. Daarnaast kunnen ook specifieke cursussen in het programma worden opgenomen.
Buitenlandse stages vormen een belangrijk onderdeel van het fellowship. Een fellow moet dan ook
bereid zijn minimaal één stage in het buitenland uit te voeren. Een eventuele klinische stage in het
buitenland is alleen mogelijk indien men hiervoor gekwalificeerd is. De ontvangende instelling moet
dan aangeven dat de fellow actief kan participeren in klinische werkzaamheden.
International Cancer Research Partnership
Begin 2009 is KWF Kankerbestrijding toegetreden tot het ‘International Cancer Research (ICR)
Partnership’. In dit partnerschap is een groot aantal internationale organisaties die kankeronderzoek
financieren verenigd, waaronder de American Cancer Society, US National Cancer Institute en Cancer
Research UK. De missie van de ICR Partners is om door middel van wereldwijde samenwerking en
strategische coördinatie van onderzoek de resultaten van kankeronderzoek beter ten goede te laten
komen aan alle patiënten met kanker.
De ICR Partners gebruiken een gemeenschappelijke methode van rubriceren
– de ‘Common Scientific Outline’ (CSO) en de ‘Disease Site Codes’ (DSC) – waardoor eenvoudig een
duidelijk overzicht verkregen kan worden van het kankeronderzoek dat nationaal en internationaal
wordt uitgevoerd. Dit overzicht kan worden gebruikt om de inspanningen van de verschillende
organisaties beter te coördineren en op elkaar af te stemmen.
Subsidiebeleid
Indien het programma uit zowel Nederlandse als buitenlandse stages bestaat, wordt er van uitgegaan
dat een Nederlandse onderzoeksinstelling als werkgever optreedt. Aan de instelling wordt hiervoor
een lumpsumvergoeding verstrekt. De hoogte van de lumpsumvergoeding is (ongeacht de werkelijke
inschaling en eventuele toeslagen) gebaseerd op 1,0 fte medisch specialist (schaal/trede MS 1) en
materiële kosten (inclusief congresbezoek € 21.500,- per jaar bij 1,0 fte). De KWF-fellow ontvangt
daarnaast voor de stages in het buitenland een vergoeding voor extra kosten voortvloeiend uit het
verblijf in het buitenland. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de gekozen bestemming.
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Indien het programma volledig uit buitenlandse stages bestaat, wordt er van uitgegaan dat de fellow
geen dienstverband heeft bij een Nederlandse onderzoeksinstelling. Aan de KWF-fellow wordt geen
salaris verstrekt, maar een vergoeding voor reis- en verblijfkosten gegeven. In de vergoeding is ook een
reisbudget voor korte werkbezoeken en deelname aan cursussen en congressen opgenomen. De
vergoeding is afhankelijk van de gekozen bestemming en is minimaal € 7.000,- per maand. Op
aanvraag kan een subsidie voor materieel krediet worden verstrekt aan de instelling(en) waar de
stage(s) worden uitgevoerd van € 19.500,- op jaarbasis bij 1,0 fte.
Algemene laboratoriumfaciliteiten worden geacht geleverd te worden door het instituut en hieruit
voortvloeiende kosten worden niet vergoed ("overhead"). Er wordt geen subsidie verleend voor de
aanschaf van apparatuur. Ook de kosten voortvloeiend uit het gebruik van apparatuur komen niet
voor financiering in aanmerking.
KWF-fellows kunnen (voor het deel van de werktijd dat zij zijn aangesteld op het project) uitsluitend
belast zijn met de feitelijke uitvoering van het project en kunnen geen administratieve of
onderwijstaken hebben. Tevens mogen zij niet belast zijn met taken in het kader van de patiëntenzorg
anders dan in directe relatie tot het KWF-fellowship.
De subsidie wordt toegekend voor een periode van de looptijd van het (gehele) fellowship. Een
eindverslag wordt uiterlijk drie maanden na afloop van het project ingediend door de KWF-fellow via
het daarvoor beschikbaar gestelde formulier. Het verslag wordt door de Wetenschappelijke Raad van
KWF Kankerbestrijding beoordeeld.
Indieningsprocedure
U kunt een aanvraag voor dit KWF-fellowship uiterlijk 19 november 2013 indienen bij KWF
Kankerbestrijding. Voor een aanvraag voor dit fellowship dient u het formulier ‘Aanvraagformulier
KWF-fellowship 2014’ te gebruiken ’. U kunt het digitale formulier downloaden van onze internetsite
www.kwf.nl (sectie ‘onderzoek’ en vervolgens ‘zoek een subsidie’). U stuurt het volledig ingevulde
formulier met de hieronder genoemde bijlage per e-mail naar subsidies@kwf.nl.
Daarnaast stuurt u een ondertekende papieren versie naar:
KWF Kankerbestrijding
Team Subsidies
Postbus 75508
1070 AM Amsterdam
Aanvragen zullen uitsluitend in behandeling worden genomen indien ze vergezeld gaan van een
volledig ingevuld aanvraagformulier en daarnaast de volgende gegevens (zoveel mogelijk in één
bijlage) bevatten:
 een uitvoerig curriculum vitae;
 een publicatielijst, inclusief per publicatie de impact factor van het tijdschrift en het aantal keer
dat de publicatie is geciteerd;
 een (voorlopig) programma (2 à 3 A4) voor het fellowship met vermelding van de geplande
stages en de duur van het fellowship. Per stage dient het instituut, de begeleiding en de
geplande werkzaamheden in de vorm van een werkplan aangegeven te worden;
 een motivatie (± 1 A4);
 de toekomstplannen (± 1 A4);
 een ondersteunende brief van de Nederlandse onderzoeksinstelling, die in de eerste twee jaar
als werkgever zal optreden, waaruit blijkt dat u welkom bent. Eventuele toezeggingen dat u
welkom bent bij de verschillende stageplaatsen kunnen ook worden bijgevoegd, óf,
 een ondersteunende brief van de buitenlandse onderzoeksinstelling(en) waar de stage(s)
word(en) uitgevoerd, waaruit blijkt dat u welkom bent.
 Een lijst met 5 sleutelpublicaties per stagebegeleider.
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Kandidaten die een onvolledige of een te summier uitgewerkte aanvraag indienen komen niet in
aanmerking voor een fellowship.
Beoordelingsprocedure
Wanneer de schriftelijke aanvraag daartoe aanleiding geeft, volgt een gesprek met een subcommissie
van de Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding (WR). Op grond van de gesprekken draagt
de WR een aantal kandidaten voor bij het bestuur van KWF Kankerbestrijding. Begin maart 2014 wordt
er bekend gemaakt welke kandidaten in beginsel in aanmerking komen voor het KWF-fellowship. In
overleg met een mentor vanuit een van de beoordelingscommissies van de WR wordt vóór 1 december
2014 een definitief programma opgesteld. Pas nadat dit programma is goedgekeurd door de mentor
volgt een definitieve toekenning van het fellowship. Binnen twaalf maanden na definitieve
toekenning dient het fellowship van start te gaan.
Na afloop van het fellowship
De mogelijkheid bestaat om een aanvraag voor een KWF-onderzoeksproject in te dienen, waarop de
ex-fellow bij financiering na afloop van het fellowship kan worden aangesteld danwel als projectleider
zal fungeren. Bij de beoordeling ervan worden dezelfde normen gehanteerd als bij de overige
projectaanvragen. Wel zal bij gelijke kwaliteit prioriteit worden toegekend aan een projectaanvraag
van een ex-fellow in het jaar aansluitend op het fellowship. Ook kan er een persoonsgebonden
financiering worden aangevraagd.
Publiciteit
Van de KWF-fellow wordt verwacht dat deze, indien nodig, medewerking verleent aan
fondsenwervende activiteiten van KWF Kankerbestrijding, gericht op de werving van gelden voor de
financiering van het KWF-fellowship. Bedoelde medewerking ligt op het terrein van inhoudelijke
informatieverstrekking.
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Classificatie van het onderzoek
KWF Kankerbestrijding neemt naar aanleiding van de toetreding tot het ICR Partnership het gebruik
van de 'Common Scientific Outline’ (CSO) en de ‘Disease Site Codes’ (DSC) over. Wij wijzen u erop dat
het mogelijk is dat bepaalde categorieën uit de CSO (bij deze subsidievorm) niet voor financiering door
KWF Kankerbestrijding in aanmerking komen. Voor de onderzoeksgebieden die
KWF Kankerbestrijding financiert, verwijzen wij u naar de paragraaf “programma” in dit
informatieblad.
De codenummers die het meest betrekking hebben op uw project moeten bij onderdeel 3 van het
aanvraagformulier worden ingevuld (maximaal twee CSO codes en maximaal 12 DSC’s). Volgens de
regels van het ICR Partnership kan het zijn dat KWF Kankerbestrijding bij de uiteindelijke rubricering
van uw project afwijkt van de door u opgegeven codes.

Indeling naar soort onderzoek (Common Scientific Outline)
Uitgebreide beschrijvingen en voorbeelden van de toepassing van elke categorie kunt u vinden op
http://www.cancerportfolio.org/cso.jsp.
Biology
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Normal Functioning
Cancer Initiation: Alterations in Chromosomes
Cancer Initiation: Oncogenes and Tumor Suppressor Genes
Cancer Progression and Metastasis
Resources and Infrastructure related to biology

Etiology
2.1
2.2
2.3
2.4

Exogenous Factors in the Origin and Cause of Cancer
Endogenous Factors in the Origin and Cause of Cancer
Interactions of Genes and/or Genetic Polymorphisms with Exogenous and/or Endogenous Factors
Resources and Infrastructure Related to Etiology

Prevention
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Interventions to Prevent Cancer: Personal Behaviors that Affect Cancer Risk
Nutritional Science in Cancer Prevention
Chemoprevention
Vaccines
Complementary and Alternative Prevention Approaches
Resources and Infrastructure Related to Prevention

Early Detection, Diagnosis and Prognosis
4.1
Technology Development and/or Marker Discovery
4.2
Technology and/or Marker Evaluation with Respect to Fundamental Parameters of Method
4.3
Technology and/or Marker Testing in a Clinical Setting
4.4
Resources and Infrastructure Related to Early Detection, Diagnosis or Prognosis
Treatment
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Localized Therapies - Discovery and Development
Localized Therapies - Clinical Applications
Systemic Therapies - Discovery and Development
Systemic Therapies - Clinical Applications
Combinations of Localized and Systemic Therapies
Complementary and Alternative Treatment Approaches
Resources and Infrastructure Related to Treatment

Cancer Control, Survivorship and Outcomes Research
6.1
Patient Care and Survivorship Issues
6.2
Surveillance
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6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Behavior
Cost Analyses and Health Care Delivery
Education and Communication
End-of-Life Care
Ethics and Confidentiality in Cancer Research
Complementary and Alternative Approaches for Supportive Care of Patients and Survivors
Resources and Infrastructure Related to Cancer Control, Survivorship, and Outcomes Research

Scientific Model Systems
7.1
Development and Characterization of Model Systems
7.2
Application of Model Systems
7.3
Resources and Infrastructure Related to Scientific Model Systems

Indeling naar type kanker (Disease Site Codes)
Name
Adrenocortical Cancer
Anal Cancer
Bladder Cancer
Blood Cancer

Bone Cancer
Brain Tumor
Breast Cancer
Cardiotoxicity / Heart Cancer
Cervical Cancer
Colon and Rectal Cancer
Ear Cancer
Endometrial Cancer
Esophageal / Oesophageal Cancer
Eye Cancer
Gallbladder Cancer
Gastrointestinal Tract

Code
0
103
3
67

4
6
7
8
9
64
10
11
12
13
14
15

Notes

Use this code for Blood Cancers other than: Hodgkin's Disease (24),
Leukemia / Leukaemia (27), Myeloma (30), Non-Hodgkin's Lymphoma
(35)
Includes Osteosarcoma and Malignant Fibrous Histiocytoma
Includes Chordoma

Not including Retinoblastoma
Use this code for GI cancers other than: Colon and Rectal (64),
Esophogeal / Oesophageal (12) , Gallbladder (14), Liver (23), Pancreatic
(37), Small Intestine (50), Stomach (51).

Genital System, Female

17

Use this code for genital system, female cancers other than: Cervical
(9), Endometrial (11), Ovarian (66), Vaginal (57), Vulva (101).

Genital System, Male

19

Use this code for genital system, male cancers other than: Penile (39),
Prostate (42), Testicular (52) cancers.

Head and Neck Cancer

21

Use this code for head and neck cancers other than: Laryngeal (26),
Nasal Cavity and Paranasal Sinus (31), Oral Cavity and Lip (36),
Parathyroid (38), Pharyngeal (61), Salivary Gland (63), and Thyroid (54)
cancers.

Heart Cancer / Cardiotoxicity

8

Hodgkin’s Disease

24

Kaposi’s Sarcoma

46

Kidney Cancer

25

Laryngeal Cancer

26

Leukemia / Leukaemia

27

Including ALL, AML, CLL, CML & Hairy Cell Leukaemia, Myelodysplastic
Syndrome and Myeloproliferative disorders

Liver Cancer

23

Including Bile Duct

Lung Cancer

28

Including Mesothelioma

Melanoma

29

Myeloma

30

Includes Kidney cancer and Wilm's tumor (60)

Including Multiple Myeloma

16

Nasal Cavity and Paranasal Sinus Cancer

31

Nervous System

33

Neuroblastoma

32

Non-Hodgkin’s Lymphoma

35

Not Site-Specific Cancer

2

Oesophageal / Esophageal Cancer

12

Oral Cavity and Lip Cancer

36

Ovarian Cancer

66

Pancreatic Cancer

37

Parathyroid Cancer

38

Penile Cancer

39

Pharyngeal Cancer
Pituitary Tumor

61
104

Primary of Unknown Origin

102

Prostate Cancer

42

Respiratory System

43

Retinoblastoma

45

Sarcoma

Includes fundamental research (fluids, secretions, milk lymph, blood
components, cell lines and cell fractions, etc.) and research that
applies to all types of cancer.

40

Primary CNS Lymphoma

Salivary Gland Cancer

Use this for nervous system cancers other than: Brain (6), Eye (16),
Neuroblastoma (32), Pituitary (40), Primary CNS Lymphoma (104) and
Retinoblastoma (45).

Use this code for respiratory cancers other than: Lung (28), Nasal
Cavity & Paranasal Sinus (31) cancers.

63
105

Includes Chondrosarcoma, Ewing’s Sarcoma, Fibrosarcoma,
Osteosarcoma, Rhabdomyosarcoma, Soft Tissue Sarcoma & Uterine
Sarcoma

Sarcoma, Rhabdomyosarcoma, Childhood

47

Includes chondrosarcoma, Ewing's sarcoma, and Fibrosarcoma

Sarcoma, Soft Tissue

48

Includes connective tissue, muscle, liposarcoma and leiomyosarcoma.

Skin Cancer

49

Small Intestine Cancer

50

Stomach Cancer

51

Testicular Cancer

52

Thymoma, Malignant

53

Thyroid Cancer

54

Urinary System

55

Vaginal Cancer

57

Vascular System

58

Vulva Cancer

101

Wilms' Tumor

60

Use this code for urinary cancers other than: Bladder (3), Kidney (25),
Wilm's Tumor (60).
Includes heart cancer and vascular system

17

