
Vooruitgang vraagt om onderzoek en 
ontwikkeling. ZonMw financiert 
gezondheidsonderzoek én stimuleert 
het gebruik van de ontwikkelde 
kennis – om daarmee de zorg en 
gezondheid te verbeteren.
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Naast	vraagstukken	die	de	gezondheidszorg	in	het	
hart	raken,	zijn	er	maatschappelijke	ontwikkelingen	
die	om	verandering	van	de	zorg	vragen.	Patiënten	
weten	meer,	zijn	mondiger	en	willen	daarom	zelf	de	
regie	over	hun	zorg	en	behandeling	voeren.	
Naarmate	er	medisch	gezien	steeds	meer	kan,	
	dringen	zich	nieuwe	ethische	vragen	op,	bijvoor
beeld	over	het	blijven	doorbehandelen	in	uitzicht
loze	situaties	of	de	vergoeding	van	zeer	dure	
	medicijnen.	En	doordat	de	arbeidsmarkt	de	komende	
jaren	krapper	wordt,	hebben	we	straks	misschien	te	
weinig	handen	aan	het	bed.	Tot	slot	is	er	de	roep	uit	
de	politiek	en	de	maatschappij	om	de	stijging	van	de	
kosten	van	de	gezondheidszorg	een	halt	toe	te	
	roepen;	we	willen	en	kunnen	steeds	meer,	maar	zijn	
we	ook	bereid	ervoor	te	betalen?

Innovatie is het antwoord
Onderzoek	helpt	het	antwoord	te	vinden	op	de	
	vragen	die	op	de	zorg	afkomen	en	draagt	daarmee	
oplossingen	aan	om	de	zorg	doelmatiger,	moderner	
en	patiëntvriendelijker	te	maken.	Dat	onderzoek	
bestrijkt	een	breed	palet.	Zo	is	er	onderzoek	om	
nieuwe	medicijnen,	therapieën	en	behandel
methoden	te	ontwikkelen;	om	nieuwe	interventies	
te	bedenken	die	mensen	bewegen	tot	een	gezon	dere	
levensstijl;	om	partijen	in	de	zorg	beter	te	laten	
samenwerken	en	de	patiënt	meer	regie	te	geven;	om	
slim	gebruik	te	maken	van	ICT	in	de	zorg.	Maar	ook	
onderzoek	dat	heel	nuchter	en	objectief	vaststelt	
wat	wel	werkt	en	wat	niet	–	om	daar	vervolgens	ook	
consequenties	aan	te	verbinden.	Al	dat	onderzoek	
heeft	één	gemene	deler:	het	is	bedoeld	om	innovatie	
in	de	zorg	te	bewerkstelligen.	Dat	is	waar	ZonMw	
voor	staat.

ZonMw: kennis ontwikkelen 
én toepassen

Dagelijks	draagt	ZonMw	bij	aan	de	vernieuwing	van	
de	gezondheidszorg.	We	stellen	anderen	in	staat	
kennis	te	ontwikkelen	om	de	zorg	beter	te	maken.		
En	we	doen	er	alles	aan	om	er	vervolgens	voor	te	zor
gen	dat	deze	kennis	ook	daadwerkelijk	in	de		praktijk	
wordt	toegepast.	Niet	alleen	door	de	par	tijen	die	het	
onderzoek	hebben	gedaan,	maar	ook	door	anderen	
in	het	veld:	de	kennis	die	ZonMw	helpt	te	ontwikke
len,	is	voor	iedereen	beschikbaar.

We richten ons op de hele innovatiecyclus
In	de	zorg	is	een	breed	palet	aan	organisaties	actief.	
Uit	het	bedrijfsleven,	de	onderzoekswereld,	de	prak
tijk	en	het	onderwijs.	Onderzoeksvragen	kunnen	bij	
al	die	partijen	ontstaan	–	ZonMw	richt	zich	dan	ook	
op	de	hele	innovatiecyclus.	Van	fundamenteel	onder
zoek	tot	de	implementatie	van	nieuwe	behandelin
gen,	preventieve	interventies	en	verbeteringen	in	de	
structuur	van	de	gezondheidszorg.	

Spin in het web
Binnen	het	hele	speelveld	van	organisaties	dat	in	de	
zorg	actief	is,	is	ZonMw	de	onafhankelijke	spin	in	het	
web.	Vanuit	die	positie	betrekken	we	alle	partijen	bij	
de	vernieuwing	van	de	zorg	en	creëren	we	zo	veel	
mogelijk	dwarsverbanden,	zodat	partijen	elkaar	
makkelijk	weten	te	vinden	en	de	drempel	laag	is	om	
kennis	en	ervaring	uit	te	wisselen.

De programma’s van ZonMw
ZonMw	werkt	via	programma’s	die	subsidie	beschik
baar	stellen.	Binnen	zo’n	programma	kunnen	weten
schaps	en	praktijkinstellingen	onderzoek	doen	of	op	
projectbasis	vernieuwingen	ontwikkelen,	testen	en	
uitvoeren.	De	programma’s	van	ZonMw	gaan	over	
zeer	uiteenlopende	thema’s.	Van	het	beperken	van	
dierproeven,	het	verkrijgen	van	een	beter	inzicht	in	
de	relatie		tussen	voeding	en	het	ontstaan	van	chro
nische		ziekten,	het	bevorderen	van	een	beter	en	
doelmatiger	gebruik	van	geneesmiddelen	en	het	
	stimuleren	van	vernieuwende	wetenschap	die	onze	
gezondheidszorg	op	langere	termijn	beter	maakt.	
Daarnaast	voert	ZonMw	grootschalige	preventie
onderzoeksprogramma’s	uit,	bijvoorbeeld	om	over
gewicht	te	bestrijden	en	verslaving	tegen	te	gaan.
De	meeste	programma’s	voeren	we	uit	in	opdracht	
van	het	ministerie	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	
Sport	en	de	Nederlandse	Organisatie	voor	
Wetenschappelijk	Onderzoek	(NWO).	Bij	het	vorm
geven	ervan	betrekken	we	onderzoekers,	beleids
makers	en	mensen	uit	de	praktijk.	Zo	kunnen	we	
onze	opdrachtgevers	goed	adviseren,	zodat	de	
	programma’s	de	beoogde	doelen	bereiken.	Dankzij	
onze	onafhankelijke	positie,	ons	brede	blikveld	en	
uitgebreide	netwerk,	zijn	we	ook	interessant	voor	
andere	opdrachtgevende	partijen.	Zo	voeren	we	ook	
programma’s	uit	voor	de	ministeries	van	OCW	en	
SZW	en	voor	zorgverzekeraar	Achmea.

Altijd het beste resultaat
Onze	procedures	zijn	erop	gericht	de	beste	project
voorstellen	te	selecteren:	voorstellen	die	kennis	

opleveren	die	maatschappelijk	zeer	relevant	is	en	die	
garant	staan	voor	een	hoge	kwaliteit	aan	opbreng
sten.	Daaraan	liggen	creatieve	ideeën	ten	grondslag,	
die	volgens	de	hoogste	standaarden	worden	uitge
werkt.	Alleen	die	voorstellen	komen	voor	subsidie	in	
aanmerking.	De	juiste	selectie	vraagt	om	volstrekte	
objectiviteit	en	onafhankelijkheid,	een	grote	mate	
van	deskundigheid	en	heldere	beoordelingsregels	
die	zorgvuldig	worden	nageleefd.	

Onderzoek is grenzeloos
Gezondheidsonderzoek	krijgt	steeds	meer	een	inter
nationaal	karakter.	In	internationaal	verband	is	het	
nu	eenmaal	beter	mogelijk	om	de	juiste	expertises	
bij	elkaar	te	brengen,	voldoende	financiële	middelen	
te	verkrijgen	en	praktische	problemen	op	te	lossen	
(zoals	het	vinden	van	voldoende	proefpersonen).	
Op	verschillende	manieren	effent	ZonMw	de	weg	
voor	onderzoekers	om	te	participeren	in	internatio
naal	onderzoek	en	gebruik	te	maken	van	internatio
nale	subsidies.	Zo	maken	wij	ons	er	hard	voor	dat	
gezondheidsthema’s	die	voor	Nederland	belangrijk	
zijn,	terugkomen	op	de	Europese	onderzoeksagenda.	
Daarnaast	zet	ZonMw	zich	ervoor	in	dat	onderzoe
kers	toegang	krijgen	tot	Europese	subsidies,	bijvoor
beeld	door	als	cofinancier	op	te	treden.	Verder	parti
cipeert	ZonMw	in	Europese	programma’s,	zoals	
Eranetten	en	Joint	Programming	Initiatives	(JPI’s).	In	
een	Eranet	wordt	onderzoek	uitgezet	binnen	een	
bepaald	thema.	Een	deel	van	het	geld	komt	van	de	
aanvragers;	Brussel	vult	dit	bedrag	aan.	Een	JPI	is	een	
initiatief	van	een	aantal	landen	rondom	een	bepaald	
onderwerp,	bedoeld	om	een	visie	en	een	strategie	te	
ontwikkelen	en	een	strategische	onderzoeksagenda	
uit	te	werken.	Deze	landen	nemen	de	organisatie	en	
coördinatie	op	zich	en	brengen	zelf	het	geld	bijeen.

En het werkt
ZonMwprogramma’s	dragen	bij	aan	betere	zorg,	
tegen	lagere	kosten.	Dat	is	onomstotelijk	bewezen.	
En	dat	geldt	niet	alleen	voor	ons	Doelmatigheids
Onderzoek,	een	langjarig	programma	dat	primair	is	
gericht	op	kostenverlaging	met	behoud	van	kwali
teit.	Maar	ook	voor	andere	programma’s,	die	niet	op	
kostenbeheersing	focussen,	zoals	het	Nationaal	
Programma	Ouderenzorg.	Elke	euro	die	ZonMw	in	
gezondheidsonderzoek	investeert,	betaalt	zich	drie	
keer	terug,	zo	blijkt	uit	onderzoek	van	
ZorgmarktAdvies.	Alle	reden	dus	om	meer	in	inno
vatie	te	investeren:	innovatie	in	de	zorg	loont.

Kennis om de 
gezondheidszorg 
beter te maken
Vraag mensen naar hun belangrijkste bezit en ze 
 antwoorden bijna zonder uitzondering: mijn 
 gezondheid! Niet voor niets staat de Nederlandse 
gezondheidszorg op een buitengewoon hoog peil.  
Het maatschappelijke belang om die kwaliteit vast te 
houden en zelfs te verbeteren onderschrijft iedereen. 
Eenvoudig is dat niet, want tegelijk moeten er oplos-
singen komen voor actuele vraagstukken waarmee de 
zorg te maken heeft: hoe vinden we bijvoorbeeld het 
antwoord op volksziektes als depressies en obesitas? 
Hoe gaan we om met ouderdomsziektes als alzheimer? 
En als we langer blijven leven, kunnen we dat dan ook 
vertalen in meer gezonde jaren?
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De	kennis	die	ZonMw	helpt	te	ontwikkelen	is	bestemd	voor	de	praktijk.	Daarnaast	zien		
we	graag	dat	deze	kennis	ook	wordt	gebruikt	om	opleidingen	te	vernieuwen.		
ZonMw	stimuleert	dat	bijvoorbeeld	door	binnen	de	programma’s	partijen	uit	onder
zoek,	zorg	en	onderwijs	bij	elkaar	te	brengen.	Daarnaast	ondersteunen	we	allerlei	
	aanvullende	activiteiten.	Een	voorbeeld	is	het	digitale	kennisplein	‘Zorg	voor	Beter’,	
waar	elf	kennisbundels	beschikbaar	zijn	voor	ROCdocenten	Zorg	en	Welzijn,	met	daar
in	actuele	infor	matie	en	lesmateriaal.	Een	ander	voorbeeld	zijn	de	academische	werk
plaatsen.	Een	academische	werkplaats	is	een	samenwerking	tussen	een	praktijkinstel
ling,	een	universiteit	of	hogeschool	en	een	lokale	beleidspartner,	veelal	een	gemeente.	
In	academische	werkplaatsen	wisselen	deze	partijen	kennis	uit.

Nieuwe kennis, beter onderwijs 
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Het	ZonMw	programma	‘De	zichtbare	schakel’	(2009		2012)	zorgde	in	veel	aandachts
wijken	voor	de	terugkeer	van	de	wijkverpleegkundige.	Dit	programma	kwam	voort	uit	
de	motie	Hamer	(2008),	die	tot	doel	had	op	wijkniveau	meer	samenhang	in	de	zorg	te	
bewerkstelligen.	Er	gingen	zo’n	driehonderd	wijkverpleegkundigen	aan	de	slag,	in	59	
gemeenten.	Zij	zijn	het	eerste	aanspreekpunt	voor	mensen	die	langdurige	zorg	nodig	
hebben	en	dragen	bij	aan	concrete	oplossingen.	Een	evaluatie	wijst	uit	dat	cliënten,	
samenwerkingspartners	en	de	wijkverpleegkundigen	zeer	tevreden	zijn	over	deze	
	aanpak.	Daarnaast	zijn	er	de	financiële	baten:	Adviesbureau	BMC	berekende	een	
besparing	per	wijkverpleegkundige	tot	bijna	18.000	per	jaar.	In	2013	en	2014	werden		
de	projecten	voortgezet	met	geld	van	de	gemeenten	uit	de	decentralisatieuitkering	
‘Zichtbare	schakel’.

Terug van weggeweest:  
de wijkverpleegkundige
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Patiënten	bedenken	invalshoeken	die	onderzoekers	
over	het	hoofd	kunnen	zien.	Participatie	is	dan	ook	
een	speerpunt	in	het	beleid	van	ZonMw.	In	een	con
venant	met	de	Nederlandse	Patiënten	Consumenten	
Federatie	heeft	ZonMw	hierover	afspraken	gemaakt.	
Daarnaast	werken	we	ook	met	andere	organisaties	
samen.	Bij	Memorabel	is	dat	Alzheimer	Nederland.	
Memorabel	is	het	onderzoeksprogramma	dat	
ZonMw	uitvoert	als	onderdeel	van	het	Deltaplan	
Dementie.	In	de	programmacommissie	die	de	voor
stellen	beoordeelt,	zitten	naast	wetenschappers	ook	
vier	mantelzorgers	en	een	patiënt.	Het	bevorderen	
van	participatie	krijgt	in	Memorabel	ook	op	een	
andere	manier	vorm:	de	onderzoeksvoorstellen	wor
den	mede	beoordeeld	op	de	mate	waarin	patiënten	
betrokken	worden	bij	de	opzet	en	uitvoering	van	het	
voorgestelde	onderzoek.

Patiënten praten mee

Voor	mensen	die	met	ernstige	buikklachten	op	de	
spoedeisende	hulp	(SEH)	komen	is	een	snelle	en	
betrouwbare	diagnose	van	levensbelang.	Het	AMC	
onderzocht	met	subsidie	vanuit	het	
DoelmatigheidsOnderzoek	van	ZonMw	hoe	zo’n	
diagnose	goed	én	efficiënt	tot	stand	kan	komen.		
Wat	blijkt?	Een	röntgenfoto	van	borst	of	buik	voegt	
niets	toe	aan	het	oordeel	van	de	arts	op	grond	van	
de	pijnklachten.	De	beste	aanpak	is	om	echografie	
als		eerste	beeldvormend	onderzoek	te	doen,	gevolgd	
door	een	CTscan	als	de	echo	geen	of	onduidelijke	
verklaring	voor	de	buikpijn	biedt.	De	toepassing	van	
deze	kennis	leidt	tot	aanzienlijke	besparingen.	Om	
die	te	realiseren	komt	er	met	financiële	steun	van	
ZonMw	een	nieuwe	multidisciplinaire	richtlijn.	Het	
uitgangspunt	om	geen	röntgenfoto’s	te	maken	van	
patiënten	met	buikklachten	op	de	SEH	is	bovendien	
opgenomen	in	aanbevelingen	aan	artsen	
(‘Verstandige	Keuzes’).

Minder onnodige 
röntgenfoto’s

De	Sportimpuls	biedt	lokale	aanbieders	van	sport	
en	beweegactiviteiten	de	kans	om	mensen	in	bewe
ging	te	krijgen	of	te	houden.	Die	lokale	aanbieders	
kunnen	sportverenigingen	zijn,	maar	bijvoorbeeld	
ook	ouderenorganisaties.	Het	is	de	bedoeling	dat	zij	
onderzoeken	welke	groepen	in	de	buurt	te	weinig	
bewegen,	wat	hun	behoefte	is	en	welk	aanbod	er	al	
is.	Op	basis	hiervan	maken	zij	een	plan	van	aanpak.	
De	meest	passende	interventies	kiezen	ze	aan	de	
hand	van	de	Menukaart	Sportimpuls,	een	overzicht	
van	goed	beschreven	sport	en	beweegaanbod.	
ZonMw	voert	de	Sportimpuls	uit	in	opdracht	van	
VWS.	Het	programma	ging	in	2013	van	start.

Mensen in beweging 
krijgen én houden 

Vragen	over	de	zin	van	medische	behandelingen	
doemen	vooral	op	bij	het	begin	en	het	einde	van	het	
leven:	het	behandelen	van	zeer	premature	baby’s	
met	ernstige	gezondheidsproblemen	en	het	doorbe
handelen	van	oude	patiënten	met	ernstige	ziekten,	
stellen	artsen	voor	vergelijkbare	medischethische	
dillema’s.	ZonMw	publiceerde	over	dit	thema	een	
	signalement	dat	aanleiding	gaf	voor	een	debatreeks.	
De	weerslag	daarvan	is	te	lezen	in	de	gelijknamige	
publicatie	‘Moet	alles	wat	kan?’.	Dit	initiatief	laat	
zien	dat	ZonMw	niet	alleen	programma’s	uitvoert,	
maar	ook	graag	de	discussie	aanzwengelt	over	actu
ele	thema’s	die	de	zorg	raken.

Moet alles  
wat medisch kan?
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Translationeel	onderzoek	vormt	de	onmisbare	schakel	tussen	fundamen
teel	onderzoek	en	de	toepassing	van	deze	wetenschappelijke	resultaten	in	
de	praktijk.	Omdat	translationeel	onderzoek	moet	voldoen	aan	hoge	veilig
heidseisen	is	het	arbeidsintensief	en	duur.	Gezien	het	belang	ervan	kent	
ZonMw	het	programma	Translationeel	Onderzoek.	We	subsidiëren	bijvoor
beeld	een	onderzoek	naar	de	effectiviteit	van	een	preventief	vaccin	tegen	
een	erfelijke	vorm	van	darmkanker,	ontwikkeld	in	het	Radboudumc.		
De	eerste	resultaten	zijn	hoopgevend.	Een	ander	voorbeeld	is	een	nieuw	
vaccin	tegen	acute	myeloïde	leukemie,	waaraan	VUmc	werkt.	Acute	
	myeloïde	leukemie	is	een	zeer	agressieve	vorm	van	bloedkanker.	Met	
ZonMwsubsidie	werd	vastgesteld	dat	dit	vaccin	geen	bijwerking	kent.	
Deze	studie	vormt	daarmee	waarschijnlijk	de	opmaat	voor	een	groter,	
	internationaal	onderzoek	naar	de	werking	van	het	vaccin.

De onmisbare stap  
tussen praktijk en lab
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We stellen  
anderen in  
staat kennis  
te ontwikkelen 
om de zorg 
beter te maken.



Vooruitgang vraagt om onderzoek en 
ontwikkeling. ZonMw financiert 
gezondheidsonderzoek én stimuleert 
het gebruik van de ontwikkelde 
kennis – om daarmee de zorg en 
gezondheid te verbeteren.

ZonMw	stimuleert		
gezondheidsonderzoek	en		
zorginnovatie

Laan	van	Nieuw	OostIndië	334
2593	CE	Den	Haag
Postbus	93245
2509	AE	Den	Haag
Telefoon	070	349	51	11			
info@zonmw.nl
www.zonmw.nl
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Innovatie	is	nodig	om	de	kwaliteit	van	de	Nederlandse	gezondheidszorg	
te	behouden	en	te	verbeteren.	ZonMw	vervult	hierin	een	belangrijke	
functie		objectief	en	onafhankelijk.	Via	subsidieprogramma’s	stellen	
we	anderen	in	staat	kennis	te	ontwikkelen	en	toe	te	passen.	En	dat	op	
een	zeer	breed	terrein:	van	fundamenteel		onderzoek,	de	implementatie	
van	nieuwe	behandelingen,	preventieve	interventies	en	verbeteringen	
in	de	structuur	van	de	gezondheidszorg.	Zo	werken	we	dagelijks	aan	de	
vernieuwing	van	de	zorg.	Samen	met	beleidsmakers,	onderzoekers	en	
professionals	uit	de	praktijk.	U	leest	er	meer	over	in	deze	brochure.


