
                                                             Subsidieoproep: Klinische Fellows 2019 
 

 
 

 
Let op! In de situatie rondom het coronavirus (COVID-19) wordt er veel van iedereen 
gevraagd. Dat betekent dat u mogelijk meer tijd nodig hebt dan normaal om uw werk 
goed te kunnen doen. Daarom verlengen we de doorlooptijd van ons subsidieproces.  
 
De deadline van de subsidieaanvraag is om die reden verschoven.  
Dit betekent dat u tot 18 juni 2020, 14:00 uur, uw subsidieaanvraag kunt 
indienen via ProjectNet. 
 
Tevens zijn verruimende voorwaarden van toepassing. Kijk hiervoor op de FAQ!  
 
Klinische Fellows 2019 
Onderwerpen: talent, arts-onderzoeker, vernieuwend onderzoek, eigen onderzoeksgroep, DO, GGG 
 
Datum geplaatst: 18 februari 2020 
Deadline: 18 juni 2020, 14.00 uur  
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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
ZonMw wil met het Talentprogramma Klinische Fellows de werelden van kliniek en wetenschappelijk 
onderzoek met elkaar verbinden en versterken, om de patiëntenzorg te verbeteren door te investeren 
in ‘bruggenbouwers’. In dit programma krijgen jonge gepromoveerde clinici de kans om deze 
brugfunctie op te bouwen en hun eigen wetenschappelijke onderzoekslijn op te zetten. 
 
Let op!  
Vanuit de programma’s ”Doelmatigheidsonderzoek” (DO) en “Goed Gebruik Geneesmiddelen” (GGG) 
is er in deze ronde extra budget beschikbaar om elk één talentvolle jonge medisch specialist een 
Klinisch Fellowship te bieden. Hiervoor gelden aanvullende eisen, zie “Extra randvoorwaarden”.  
 
RANDVOORWAARDEN  
Wie kan aanvragen? 
Gepromoveerde medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen, (verpleeg)huisartsen en 
jeugdartsen, ziekenhuisapothekers, sociaal- en specialisten ouderengeneeskundige, klinisch chemici 
of dierenartsen met ervaring op het gebied van medisch wetenschappelijk onderzoek.  
 

• Aanvragen worden gedaan door individuele onderzoekers (en niet door duo’s of 
(onderzoeks)groepen).  

o Gehonoreerde aanvragers uit de vorige rondes van Klinische Fellows zijn 
uitgesloten van deelname; 

o Een aanvrager mag maximaal één aanvraag indienen per Klinische Fellow ronde; 
o Een aanvrager mag binnen het Klinische Fellows programma maximaal twee keer 

een aanvraag indienen; 
o Een aanvraag mag niet tegelijkertijd met andere subsidievormen, zoals de 

Vernieuwingsimpuls het aanvraagproces doorlopen. 
• De aanvrager is geen gevestigd groepsleider en heeft nog niet eerder grote 

onderzoekssubsidies als PI verkregen waarmee een eigen onderzoeksgroep opgezet is.   
Uit de aanvraag moet duidelijk een eigen op te zetten onderzoekslijn naar voren komen, 
waarvoor ondersteuning met een Klinisch Fellowship noodzakelijk is.  

• De aanvrager verricht klinische taken naast het wetenschappelijk onderzoek. 
• Het onderzoeksvoorstel betreft een klinisch en fundamenteel van aard wetenschappelijk 

onderzoek met een aanwijsbare relevantie voor verbetering van de patiëntenzorg. 
 

Promotie, specialisatie en extensie 
• De doelstelling van het programma leidt tot de volgende randvoorwaarden m.b.t. de 

indientermijn: 
o De aanvrager is eerst gepromoveerd en daarna gespecialiseerd: Kandidaten die een 

aanvraag willen indienen kunnen dit tot maximaal vijf jaar na hun promotie doen. Dit 
wordt gerekend vanaf de promotiedatum tot de deadline van het indienen van een 
projectidee. Verlenging is mogelijk voor de periode die na promotie nog aan opleiding 
is besteed. 

o De aanvrager is eerst gespecialiseerd en daarna gepromoveerd: Kandidaten hebben 
de vervolgopleiding maximaal vijf jaar geleden afgerond, gerekend vanaf de 
registratiedatum tot de deadline van het indienen van een projectidee. Verlenging is 
mogelijk voor de periode die na specialisatie nog aan de promotie is besteed. 

o Vrouwelijke onderzoekers die kinderen hebben gekregen, krijgen per kind standaard 
18 maanden extensie. Voor mannelijke onderzoekers wordt formele teruggang in 
arbeidstijd gecompenseerd met een maximum van 6 maanden per kind geboren in de 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/
http://www.zonmw.nl/ggg
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periode na de promotie. Als u denkt voor extensie in aanmerking te komen, neemt u 
dan contact op via klinischefellows@zonmw.nl. Akkoord voor extensie is verplicht 
vóór indiening van een aanvraag. 

o De maximale tijd tussen promotie of specialisatie (eerste gebeurtenis) tot de 
indiendatum van het projectidee bedraagt dus nooit meer dan tien jaar.  

o De registratie tot specialist moet vóór de start van het project zijn gerealiseerd 
(uiterlijk begin april 2021). 

 
Samenwerking: ‘Van wetenschap richting praktijk en andersom’  

• De aanvrager werkt bij een academische instelling: Een samenwerking met een niet-
academische –, zorg- of praktijkinstelling moet gevormd zijn op het moment van indiening om 
de brug tussen onderzoek en praktijk te versterken.  

• De aanvrager werkt bij een niet-academische -, zorg- of praktijkinstelling1: Een samenwerking 
met een academische instelling moet gevormd zijn op het moment van indiening om de brug 
tussen onderzoek en praktijk te versterken.  

• De aanvrager dient werkzaam te zijn bij een zorg- of onderzoeksinstelling om een projectidee 
te kunnen indienen. Uit de projectbeschrijving dient duidelijk naar voren te komen dat de inzet 
van publieke middelen gerechtvaardigd is. De aanvrager geeft daarbij aan waarom het project 
niet geheel of gedeeltelijk door andere partijen, bijvoorbeeld in het kader van de geldende 
verplichtingen, wordt opgepakt of gefinancierd.  

• Ondernemingen die geen zorginstelling zijn, kunnen geen hoofdaanvrager zijn. 
• Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de 

partijen betrokken bij het onderzoek leiden of kunnen leiden tot het verlenen van 
onrechtmatige staatssteun. Deze samenwerking moet bekrachtigd worden in een zogeheten 
consortiumovereenkomst. ZonMw behoudt zich het recht voor de finale conceptversie 
(goedgekeurd door partijen maar nog niet ondertekend) van de consortiumovereenkomst op 
te vragen en te beoordelen op conformiteit met het EU-steunkader en de Algemene 
subsidiebepalingen van ZonMw. Als een (eventuele) co-financier niet is opgenomen in de 
consortiumovereenkomst dient u vóór de startdatum ook de ondertekende overeenkomst in 
waarin de financiële verplichting van deze co-financier is vastgelegd (de 
‘sponsorovereenkomst’). Indien ZonMw de consortiumovereenkomst of sponsorovereenkomst 
niet accepteert, kan geen subsidie worden verleend. Meer informatie over de 
consortiumovereenkomst vindt u op https://www.zonmw.nl/nl/over-
zonmw/cofinanciering/juridische-aspecten-bij-samenwerken/. 

 
Om in aanmerking te komen voor het DO en GGG programma moet uw aanvraag ook voldoen 
aan onderstaande extra randvoorwaarden: 
 
DO randvoorwaarden 

• De vraagstelling heeft betrekking op het leveren van een bijdrage aan doelmatigheid; 
• Het betreft een fase 3 toegepast, patiëntgebonden onderzoek; 
• In uw aanvraag maakt u duidelijk hoe de verkregen kennis bruikbaar is voor en aansluit bij de 

behoefte vanuit de praktijk; 
• In uw aanvraag beschrijft u duidelijk welke activiteiten u onderneemt voor de implementatie 

van de verkregen kennis of om te zorgen dat ondersteunende condities voor herziene 
zorgpraktijken duurzaam aangepast worden(borging). 

 

 
1  Een niet-academische, zorg- of praktijkinstelling heeft oa: 

• ervaring met het desbetreffende onderzoeksveld; 
• toegevoegde waarde of kennis over de doelgroep of het aanbod;  
• is in staat om direct contact met de einddoelgroep te realiseren. 

mailto:klinischefellows@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/juridische-aspecten-bij-samenwerken/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/juridische-aspecten-bij-samenwerken/
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GGG randvoorwaarden 
• Het onderzoek richt zich op in Nederland geregistreerde, humane geneesmiddelen en draagt 

bij aan goed gebruik van deze geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. 
 
Welk bedrag kan aangevraagd worden? 
De subsidie bedraagt maximaal €200.000. Voor deze Klinische Fellows ronde is in totaal € 1.200.000,- 
beschikbaar2.   
 
Aanvullende voorwaarden  
• Matching: bovenop het totale subsidiebedrag moet een bedrag van minimaal 25%. in kind/in cash 

bijgedragen worden vanuit de academische of niet-academische partner. Dit is bij het volledige 
subsidiebedrag minimaal €50.000. Het totale projectbudget is daarmee bijvoorbeeld €250.000 
(€200.000 subsidie plus €50.000 matching).  

• Maximaal € 40.000 (20% van de subsidie) kan worden ingezet voor niet-wetenschappelijke 
personele ondersteuning en benchfee. 

• Maximaal € 40.000 (20% van de subsidie) kan worden besteed aan materiële kosten die 
rechtstreeks door het onderzoek ontstaan. 

• Reserveer minimaal 5% van het totale projectbudget voor kennisbenutting. Dit kan in de vorm van 
productieve interacties, zoals ontmoetingen, samenwerking, of andere vormen van 
kennisuitwisseling. Neem dit op in uw begroting.  

• De tijd die aan onderzoek besteed wordt, bedraagt minimaal 33% en maximaal 66% van de 
aanstelling van de Fellow gedurende een periode van 3-6 jaar, tot een maximum van twee jaar 
fulltime onderzoek (dus 3 jaar 66%, 4 jaar 50%, 5 jaar 40% of 6 jaar 33%). 

• Bij een projectidee hoeft nog geen uitgebreide begroting te worden toegevoegd. Bij een 
subsidieaanvraag is het verplicht om een begroting toe te voegen. Het totale bedrag mag niet meer 
dan 15% afwijken dan het aangevraagde bedrag van het projectidee tot het maximaal aan te 
vragen bedrag. 

• De aanvrager mag maximaal 1 jaar van de onderzoekstijd in het buitenland doorbrengen. De 
resterende onderzoekstijd mag echter niet gekort worden door eventuele hogere kosten van het 
verblijf in het buitenland. 

 
BEOORDELINGSCRITERIA  
De brede programmacommissie is samengesteld vanuit diverse expertises binnen het medische 
onderzoeksveld. 
De aanvragen worden beoordeeld op:  

• het CV van de aanvrager 
• de wetenschappelijke kwaliteit van de aanvraag  
• de participatie van (eind)gebruikers/stakeholders 
• de kennisbenutting (bruggenbouwen) 

Deze criteria wegen respectievelijk 40%, 30%, 20% en 10% mee in het totaaloordeel. 
 
CV van de aanvrager 
Tijdens het beoordelen van het cv wordt onder andere gekeken naar: 

• De passendheid qua profiel in de doelgroep;  
• Duidelijke visie van de onderzoeker op haar/zijn plaats in de wetenschap; 
• (inter)nationale zichtbaarheid; 

 
2 Vanuit het Open programma is €800.000,- beschikbaar (maximaal vier projecten à €200.000). Het DO en GGG programma 
kunnen elk één project honoreren (tezamen maximaal twee projecten à €200.000). 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0021505/2015-01-01
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• Interesse en ervaring met wetenschappelijk onderzoek; 
• Samenwerkingen; 
• Ervaring met research management (inclusief omvang eventuele onderzoeksgroep); 
• Indicaties van overige academische activiteiten, inclusief bijdragen aan Open Science, 

'academic citizenschip', onderwijs en de verbinding daarvan met wetenschap; 
• Vermogen om de opbrengsten van wetenschappelijke onderzoek ten goede te laten komen 

aan de potentiële kennisgebruikers zowel buiten het eigen academisch werkveld als richting 
de maatschappij; 

• Overtuigingskracht; 
• Nevenactiviteiten en veelzijdigheid van de kandidaat.  

 
Wetenschappelijke kwaliteit 
Tijdens het beoordelen van de wetenschappelijke kwaliteit van de aanvraag wordt er onder andere 
gekeken naar: 

• Helderheid van de vraagstelling;  
• Klinische relevantie; 
• Innovatief karakter; 
• Mate van uitdaging;  
• Haalbaarheid; 
• Inbedding; 
• Eigen onderzoekslijn van de kandidaat. 

 
Participatie van patiënten en/of eindgebruikers 
ZonMw zet zich ervoor in dat bij elk project belanghebbenden, inclusief de einddoelgroep of 
eindgebruiker worden betrokken omdat die vaak beschikken over belangrijke 
‘ervaringsdeskundigheid’. Met ‘betrekken’ bedoelen we concreet het raadplegen, advies inwinnen, 
samenwerken en/of laten (mee)beslissen van betrokkenen bij de projecten. Het onderdeel 
‘patiëntenparticipatie’ in de aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld en telt voor 20% mee van de 
totale score. 
 
Kennisbenutting 
Gezien de bruggenbouwfunctie van de Klinische Fellow is kennisdeling richting praktijk belangrijk 
maar ook omgekeerd: vanuit de praktijk de wetenschap voeden door kennis op te halen. De 
aanvrager moet zich inzetten gedurende het project op kennisdoorontwikkeling, -uitwisseling 
en -gebruik in brede zin. De aanvrager geeft aan hoe dit gerealiseerd kan worden, wat eventuele 
barrières zijn en hoe die overwonnen worden. De aanvrager moet inzichtelijk maken welke (interne en 
externe) partijen bij het project worden betrokken en in welk stadium om te bereiken dat de 
onderzoeksresultaten daadwerkelijk gebruikt gaan worden. De kans op doorgeleiding van bestaande 
en nieuwe kennis naar de praktijk is een belangrijk beoordelingscriterium. ZonMw adviseert om een 
implementatiedeskundige al in een vroeg stadium, vanaf indiening van het projectidee, te betrekken.  
Meer informatie over implementatiestrategieën en -activiteiten is te vinden op de ZonMw-pagina ‘Maak 
zelf een implementatieplan’. 
De aanvrager verspreidt onderzoeksresultaten op een niet-exclusieve en niet-discriminerende basis, 
via bijvoorbeeld in grijze literatuur of zorgveld praktijkgerichte media, alsook in onderwijs/training, open 
access-databases, open access-publicaties of open source-software. Tevens dient alle winst uit deze 
kennisbenuttingsactiviteiten opnieuw in de primaire activiteiten van de onderzoeksorganisatie of 
onderzoeksinfrastructuur te worden geïnvesteerd. Aan het niet-economische karakter van die 
activiteiten wordt niet afgedaan door het feit dat het verrichten van de overeenkomstige diensten via 
openbare tenders wordt ingekocht bij derden (Kaderregeling O&O&I, paragraaf 2.1.1, artikel 19 a 
(punt 2 en 3). 
 

https://publicaties.zonmw.nl/maak-zelf-een-implementatieplan/
https://publicaties.zonmw.nl/maak-zelf-een-implementatieplan/
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Goede projecten houden, waar mogelijk, rekening met diversiteit en toepassing van ICT en e-health. 
De te verwachten toepasbaarheid en het gebruik van de resultaten of producten in het onderwijs of in 
de praktijk is ook een belangrijk criterium.  
 
Open Science 
Open Science staat voor een manier van onderzoek doen waarbij samenwerken, transparantie en 
toegankelijkheid centraal staan. Denk hierbij aan Open Access publiceren, gebruik maken van de 
FAIRdata principes (zie Toegang tot data), maar ook aan het betrekken van (eind)gebruikers van 
onderzoeksresultaten en burgers bij het opzetten van het onderzoek. Daarnaast is er aandacht voor 
wetenschappelijke integriteit en voor juridische en ethische principes. 
 
Toegang tot data 
ZonMw stimuleert optimaal (her)gebruik van databestanden. ZonMw vereist daarom dat deze na een 
project beschikbaar blijven en geschikt zijn voor het verifiëren van onderzoeksresultaten, voor 
hergebruik in vervolgonderzoek en/of voor de onderbouwing van innovaties in beleid en praktijk.  
De eisen ten aanzien van databestanden gelden ook voor andere opbrengsten die aan de basis staan 
van onderzoeksresultaten, zoals collecties van biologisch materiaal, labjournaals, audio- en 
beeldmateriaal of software. In uw projectidee moet u laten zien of uw onderzoeksvraag met bestaande 
data en een daarvoor passende onderzoeksmethodologie kan worden beantwoord. Indien dit niet kan, 
of slechts ten dele, geef daarvoor dan de reden. U hoeft pas na honorering van uw aanvraag een 
datamanagementplan in te dienen.  
Meer over het beleid van ZonMw, de subsidiebepaling voor databestanden en praktische werkwijzen 
om herbruikbare data te genereren is te vinden op de ZonMw-pagina FAIR data en datamanagement. 
 
Dierexperimenteel onderzoek  
Indien de aanvraag dierexperimenteel onderzoek betreft, dan is het gebruik van de ARRIVE guideline 
verplicht. Een duidelijke onderbouwing van het gebruik van deze richtlijn behoort in het plan van 
aanpak te worden opgenomen.  
De ARRIVE guideline is bedoeld als richtlijn voor publicaties, maar kan ook worden gebruikt als 
richtlijn van voorwaarden voor goed dierexperimenteel onderzoek (bijvoorbeeld, randomiseren, 
blindering, goede statische- en methodologische onderbouwing etc.). Deze richtlijn is te vinden op de 
website Equator Network. Kijk hierbij ook op de websites van Experimental design assistent (EDA) en 
PREPARE.  

 
Let op!  
Bij eventuele honorering is registratie van de opzet van uw proefdieronderzoek bij Preclinical Trials 
verplicht. Het registratienummer (bewijs van registratie) moet binnen 6 weken na eventuele 
honorering  worden ingediend.  
 
 
PROCEDURE & TIJDPAD 
De Klinische Fellows subsidieronde is opgebouwd uit twee fases: projectidee en subsidieaanvraag. Bij 
de beoordeling van het projectidee beoordeelt de commissie of de aanvraag past bij de doelstelling 
van het programma. Hierbij ligt de nadruk op de beoordeling van het CV. Op basis van deze 
beoordeling selecteert de commissie Klinische Fellowships in een beoordelingsvergadering de meest 
kansrijke kandidaten. Kansrijke kandidaten ontvangen een uitnodiging om omstreeks 
12 januari 2021 een uitgewerkte aanvraag in te dienen. De minder kansrijke kandidaten wordt 
dringend afgeraden een uitgewerkte aanvraag te schrijven. De uitgewerkte subsidieaanvragen worden 
voor advies naar externe referenten gestuurd. Vervolgens krijgen de kandidaten de mogelijkheid om 
op de geanonimiseerde referentoordelen te reageren (wederhoor). Vervolgens wordt een beperkt 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/diversiteit/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-zorg/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/onderwijs/tips-voor-onderwijs-in-je-subsidieaanvraag/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/
https://www.zonmw.nl/en/research-and-results/fair-data-and-data-management/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/improving-bioscience-research-reporting-the-arrive-guidelines-for-reporting-animal-research/
http://www.equator-network.org/
https://eda.nc3rs.org.uk/
https://norecopa.no/prepare/prepare-checklist
https://www.preclinicaltrials.eu/
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aantal kandidaten uitgenodigd voor een interview. Naar alle verwachting vinden deze interviews 
omstreeks half april 2021 plaats. 
 
Houdt bij het schrijven van de subsidieaanvraag rekening met de volgende punten: 
• Schrijf uw aanvraag in het Engels. Dit geldt ook voor de samenvatting in ProjectNet. 
• Een interview kan onderdeel uitmaken van het beoordelingstraject van de aanvraag. Tijdens een 

interview wordt een geluidsopname gemaakt. Na afloop van de beoordelingsprocedure wordt de 
geluidsopname vernietigd.  

• Projectideeën en uitgewerkte subsidieaanvragen moeten voldoen aan de Algemene 
subsidiebepalingen. Op de pagina voorwaarden en financiën vindt u ook informatie over de 
METC / CCD en de Code Openheid Dierproeven en de Code Biosecurity.  

• Bij een projectidee kunnen alleen de verplichte bijlagen toegevoegd worden. Verplichte bijlagen 
zijn: 

- Het aanvraagformulier 
- De aanstellingsverklaring/ inbeddingsgarantie 
- Verklaring van samenwerking (in cash/in kind matchingbijdrage) met een (niet-) 

academische, zorg-, of praktijkinstelling 
- Akkoord extensieverklaring 
- Maximaal 3 non-referentensuggesties  

Indien u nog in opleiding bent of nog niet gepromoveerd: 
- Manuscript approval formulier 
- Verklaring afronden medische specialisatie  

 
Andere bijlagen worden niet meegenomen in de beoordeling van het projectidee. 
 

Herziene tijdpad (deels onder voorbehoud, afhankelijk van het verloop van COVID-19) 
 
Deadline voor nieuwe projectideeën 18 juni 2020, 14:00 uur 
Uitslag projectidee-fase Begin november 2020 
Deadline uitgewerkte aanvragen Omstreeks 12 januari 2021, 14:00 uur 
Referentenfase Januari/februari 2021 
Referentenrapporten naar aanvragers voor wederhoor Eind februari 2021 
Deadline indienen wederhoor op referentenrapporten Begin maart 2021 
Uitnodiging voor interview Begin april 2021 
Interviewdag Omstreeks 21 april 2021, gehele dag 
Besluit subsidieronde Begin juni 2021 

 
Meer informatie 
Houd de programmapagina op de ZonMw-website in de gaten, deze wordt regelmatig bijgewerkt. 
 
INDIENEN 
Indiening (via Projectnet) 
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online 
indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Sluitingsdatum en -tijd voor het indienen van projectideeën is 
18 juni 2020, om 14.00 uur. 
 
TIPS  
• Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt moet u zich eerst aanmelden als 'Nieuwe 

gebruiker'. Zie de handleiding om een account aan te maken.  
• Zie voor meer informatie de toelichtingen in ProjectNet 
 

http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/klinische-fellows/
http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
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Wij raden u aan om, voordat u uw aanvraag digitaal indient, een PDF van uw aanvraag uit te printen 
en na te lopen op onregelmatigheden. Vooral als u uw aanvraag eerst in Word heeft opgesteld en 
vervolgens naar Projectnet heeft gekopieerd, kan het voorkomen dat sommige tekens (zoals 
aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in ProjectNet zelf corrigeren.  
 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar klinischefellows@zonmw.nl of contact opnemen met: 
Adee Bodewes (programmamanager), 070 349 53 03, 
Corina van Duin (programmasecretaris). 070 349 52 09,  
Jacoline Griep (clusterassistent), 070 349 52 88. 
 
Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het online aanvraagsysteem, ProjectNet, kunt u contact 
opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 78, 
projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen 
terugbellen. 
 
Downloads en links 
• Subsidiebepalingen 
• Procedurebrochure aanvragers 
 
 
Overige bijlagen subsidieoproep 
Bijlage 1 – Aanvraagformulier Klinische Fellows 2019  
Bijlage 2 – Format suggesties non-referenten 
Bijlage 3 – FAQ3 Klinische Fellows 2019 
Bijlage 4 – Inbeddingsgarantieformulier 
Bijlage 5 – Manuscript approval formulier 
Bijlage 6 – Verklaring afronden medische specialisatie  
Bijlage 7 – Programma informatie Doelmatigheidsonderzoek 
Bijlage 8 – Programma informatie Goed Gebruik Geneesmiddelen 
  
 

mailto:klinischefellows@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Klinische_Fellows/2._aanvraagformulier_KF_def3_deadline_180620.docx
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Klinische_Fellows/_Non-Reviewers.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Klinische_Fellows/4._FAQ3_def_deadline_180620.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Klinische_Fellows/8._Inbeddingsgarantie_KF_2019.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Klinische_Fellows/6._KF-manuscript-approval-form2_deadline_140420.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Klinische_Fellows/7._KF-verklaring_opleiding-form_def_deadline_140420.docx
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/
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