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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
 
In deze subsidieoproep kunt u subsidie aanvragen om een interventie in uw praktijk te implementeren 
en om deel te nemen aan het daarbij behorende onderzoek. Door een subsidieaanvraag in te dienen 
stemt u in met deelname aan het onderzoek.   
 
Verbeteren palliatieve zorg 
Palliatieve zorg betreft kwaliteit van zorg aan mensen die niet meer te genezen zijn. De zorg is 
complex, vanwege de multidisciplinaire aanpak, de verschillende settings waar de zorg wordt verleend 
en de verschillende type aandoeningen. Goede palliatieve zorg kan pas worden geleverd indien de 
markering van de palliatieve fase tijdig kan worden gesteld, bijvoorbeeld door het met ‘nee’ 
beantwoorden van de vraag of het waarschijnlijk is dat deze patiënt over een jaar nog leeft. Ook het 
markeringsmoment is zeer verschillend voor de diverse typen patiënten, zoals mensen die de 
diagnose dementie hebben gekregen of kinderen met stofwisselingsziekten.  
 
Mensen worden ouder en lijden vaker en langer aan één of meerdere chronische ziekten voordat ze 
overlijden. De verwachting is dat het aantal mensen dat in de laatste levensfase palliatieve zorg nodig 
heeft de komende jaren gaat stijgen. Deze trend wordt ook beschreven in het rapport over de 
toekomst van palliatieve zorg.1 Het overgrote deel van de patiënten wordt echter niet of te laat 
gemarkeerd als patiënt in de palliatieve fase. Dit veroorzaakt onder andere crisisopnames in de laatste 
dagen of weken voor de dood.  
 
In 2014 heeft VWS aan ZonMw opdracht gegeven om met een programmatische aanpak bijdrage te 
leveren aan het verbeteren van de palliatieve zorg2: “We willen bereiken dat in 2020 iedere burger 
zodra dat nodig is verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats op het juiste moment en 
door de juiste zorgverlener/ondersteuning. (...) Dat betekent dat we focussen op concrete lacunes in 
de praktijk en deze op een programmatische manier aanpakken, waarbij steeds wordt gekeken naar 
een goede mix tussen onderzoek, deskundigheidsbevordering en implementatie om een probleem op 
te lossen”.  
 
Marktfalen 
Vele interventies die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld zijn niet onderzocht op effectiviteit of 
implementatiekansen. Dit betekent dat op dit moment de praktijk nog geen gebruik kan maken van 
deze interventies om de palliatieve zorg te verbeteren. De Minister heeft in zijn brief aan de Tweede 
Kamer op 8-11-20183 gemeld dat interventies die ontwikkeld zijn nog niet de praktijk bereiken.  
 
De aangenomen motie Van der Staaij4 stelt ‘dat de praktijk richtinggevend is en voor een effectief 
resultaat minimaal de helft van de subsidie besteed moet worden aan implementatie’, omdat er de 
afgelopen jaren al veel onderzoek gedaan is en nu bestaande kennis in de praktijk moet worden 
gebracht. Deze subsidieronde is nodig om landelijke implementatie mogelijk te maken. 
 
Tijdig palliatieve zorg inzetten is veelbelovend omdat: 
- palliatieve zorg biedt grotere kwaliteit van leven dan tot de dood doorgaan met behandelen.  
- curatieve behandeling kan worden stopgezet en overgegaan kan worden naar 
symptoombestrijding zodat angst, pijn en andere symptomen worden teruggebracht tot minimaal 
niveau. Daarnaast is  aandacht nodig voor de andere domeinen van palliatieve zorg zoals sociale 
aspecten, geestelijke aspecten en spirituele zorg in verband met levensvragen bij de patiënt en zijn 
naasten. 
 
Niet alleen in het onderwijs (zowel initieel als in bij- en nascholing) worden mensen niet of 
onvoldoende opgeleid om goed te handelen, maar ook in de praktijk is het taboe een belangrijke 
reden voor het achterblijven van goede palliatieve zorg. Het kunnen praten over de dood is een 
basisvoorwaarde voor zorg- en hulpverleners. Enkele interventies in deze ronde richten zich daarop. 
                                                      
1 https://www.iknl.nl/docs/default-source/shop-downloads/palliatieve-zorg-in-beeld-(pib).pdf 
2 kenmerk VWS brief 369126-120655- LZ 
3 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/palliatieve-
zorg/documenten/kamerstukken/2018/11/08/kamerbrief-over-focus-op-palliatieve-zorg 
4 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 000 XVI, nr. 77 
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Deze subsidieronde wil ontwikkelde interventies verder brengen om meer inzicht te krijgen in de 
(kosten)effectiviteit. Daarnaast is inzicht nodig in de barrière en obstakels van implementatie en hoe 
die opgelost kunnen worden. Het huidige marktmechanisme zal dit niet oppakken. Hier is dus sprake 
van marktfalen.  
 
Algemeen belang  
Goede palliatieve zorg levert aanzienlijke winst op voor de kwaliteit van leven van mensen in de 
laatste levensfase. Daarnaast voorkomt tijdige inzet van palliatieve zorg onnodige opnames in 
ziekenhuizen en onnodig gebruik van zorg. 
 
Uit onderzoek5 blijkt, dat wanneer tijdig met patiënten wordt gesproken over diens wensen over de 
zorg en de plaats van overlijden, dit er vaker toe leidt dat patiënten daadwerkelijk sterven op de plaats 
van voorkeur en het tot minder ongewenste spoedopnames leidt.  
 
De resultaten van de subsidieoproep zullen bijdragen aan beter inzicht in welke interventies kunnen 
worden ingezet en welke effecten zij hebben op de kwaliteit van leven van de patiënten. 
Ook levert het inzicht op wat de barrières zijn voor implementatie. Deze kennis in essentieel om goede 
palliatieve zorg voor de Nederlandse patiënt en zijn naasten beschikbaar te maken. De resultaten van 
deze subsidieoproep zullen breed verspreid worden naar het zorgveld in Nederland. 
 
WIE KAN AANVRAGEN 

• De hoofdaanvrager is een Netwerk Palliatieve Zorg of specifiek voor kinderpalliatieve zorg een 
Netwerk Integrale Kindzorg. 

• Uit de subsidieaanvraag wordt duidelijk welke organisaties uit het Netwerk deelnemen. 
 
 
RANDVOORWAARDEN 
In aanmerking voor deze subsidieronde komt een aanvraag die aan de volgende randvoorwaarden 
voldoet:  
 
Koppeling aan onderzoeksvoorstel 
Uw aanvraag is uitsluitend gericht op de implementatie van een interventie uit één van de 
onderzoeksvoorstellen die uit de oproep ‘Palliantie-ronde 2018/2019 onderzoek’ voorwaardelijk 
gehonoreerd zijn. In dit overzicht kunt u zien welke voorstellen ‘voorwaardelijk gehonoreerd’ zijn en 
wat deelname aan het onderzoek voor u inhoudt. Als Netwerk Palliatieve Zorg (of als Netwerk 
Integrale Kindzorg) kunt u per onderzoeksvoorstel één aanvraag indienen. U kunt wel voor meerdere 
onderzoeksvoorstellen een aanvraag indienen. 
 
Staatssteun 
 
DAEB De-minimissteun 
Indien een subsidieaanvrager voor de te verrichten activiteiten als een onderneming kwalificeert, zal 
ZonMw deze belasten met een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) op grond van de 
“DAEB De-minimisverordening”.6 
 
Onderneming-in-moeilijkheden 
ZonMw verleent geen steun aan ondernemingen-in-moeilijkheden in de zin van de communautaire 
richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden7 
 
 
 
                                                      
5 Onder andere: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21702398 
6 VERORDENING (EU) Nr. 360/2012 VAN DE COMMISSIE van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang 
verrichtende ondernemingen en Verordening (EU) nr. 2018/1923 van de Commissie van 7 december 2018 tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 360/2012 wat de toepassingsperiode ervan betreft (PB EU L 313/2) 
7 PB C 244 van 1.10.2004, blz. 2. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2019/Overzicht_voorwaardelijk_gehonoreerde_subsidieaanvragen_Palliantie_ronde_2018.pdf
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Welke bedrag kan aangevraagd worden 
Het totale beschikbare budget van deze subsidieronde is € 7,5 miljoen. Het maximaal aan te vragen 
bedrag bij ZonMw per project is € 75.000,-. Dit bedrag is per Netwerk Palliatieve zorg. Het Netwerk 
verdeelt dit bedrag vervolgens over de deelnemende organisaties binnen het Netwerk. De kosten voor 
zorg mogen niet ten laste van de subsidie gebracht worden. 
 
Op grond van de DAEB De-minimisverordening mag per zelfstandige onderneming over een periode 
van drie achtereenvolgende belastingjaren maximaal € 500.000 de-minimissteun ontvangen worden. 
Binnen deze subsidieronde kunt u maximaal aanspraak maken op € 75.000,-. Bij het indienen van de 
uitgewerkte aanvraag dient u een Verklaring de-minimissteun in waarin het bestuur van uw organisatie 
verklaart over alle de-minimissteun die over de twee voorgaande belastingjaren en in het lopende 
belastingjaar aan uw organisatie is verleend. Als in het (recente) verleden subsidie is verstrekt als de-
minimissteun, zou dat in de betreffende subsidiebeschikking of ander document uitdrukkelijk moeten 
zijn aangegeven. Als u in deze periode de-minimissteun heeft ontvangen, voeg bij uw aanvraag de 
beschikking(en) of andere document(en) toe waarmee u een aanspraak op de steun heeft gekregen. 
ZonMw kan hierover meer informatie bij u opvragen.  
 
Het is belangrijk om zorgvuldig na te gaan of in uw geval de de-minimisdrempel niet wordt 
overschreden. Handelen in strijd met de Europese staatssteunregels kan in het ergste geval leiden tot 
terugvordering van de verleende steun.  
 
Het de-minimisplafond geldt voor één onderneming. Artikel 2 lid 1, randnummer 10 van de Mededeling 
van de Commissie betreffende de toepassing van de staatssteunregels van de Europese Unie op voor 
het verrichten van diensten van algemeen economisch belang verleende compensatie (2012/C 8/02) 
(hierna: “DAEB Mededeling”) geeft aan wanneer sprake is van één onderneming.  
 
Uw aanvraag voor subsidie wordt afgewezen als: 
• door toekenning van de gevraagde subsidie het de-minimisplafond voor uw onderneming zou 

worden overschreden; of 
• uw aanvraag anderszins niet voldoet aan de voorwaarden van de DAEB De-minimisverordening.   

 
Looptijd van het project 
De looptijd van een project is maximaal 30 maanden en moet binnen de looptijd van het 
(voorwaardelijk toegekende) onderzoeksproject vallen. De startdatum van een project wordt dan ook 
in afstemming met de projectgroep van het onderzoek vastgesteld. 
 
BEOORDELINGSCRITERIA  
Als uw aanvraag voldoet aan de bovenstaande randvoorwaarden, dan kunt u een subsidieaanvraag 
indienen. Daarbij dient u aan te sluiten bij de criteria voor relevantie en kwaliteit. De algemene ZonMw 
criteria voor relevantie en kwaliteit gelden hierbij als basis en vindt u in de procedure aanvragers.  
 
Relevantiecriteria 
Voor deze oproep gelden de volgende specifieke relevantiecriteria: 
 
Passendheid 
Uw aanvraag past binnen het doel en de randvoorwaarden van deze subsidieoproep.  
 
Praktijkgericht 
De aanvraag is gericht op het verbeteren van de palliatieve zorg in uw netwerk. Uit de aanvraag blijkt 
dat de gekozen interventie aansluit op een probleem of behoefte uit uw praktijk. 
 
Participatie 
ZonMw hecht veel waarde aan patiëntenparticipatie en wil het patiëntenperspectief terugzien in uw 
aanvraag. 
 
Implementatie en borging 
Een goede kans op het welslagen van de implementatie en borging van de interventie in de praktijk is 
een belangrijk criterium. Denk hierbij aan: 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2019/Bijlage_4_Verklaring_DAEB_De-minimis.doc
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Subsidieoproepen/Tijdelijke_documenten/QUAN-130130-ZonMw-aanvragers_v4.pdf
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• coördinator of kartrekker van de interventie in deelnemende organisaties; 
• structurele financiering van de interventie na afronding van het project; 
• structurele inbedding in organisatie- en opleidingsbeleid en bestaande werkwijzen; 
• het betrekken van de benodigde expertise, ervaring en infrastructuur, waaronder 

implementatie-deskundigheid. 
 
Kwaliteitscriteria 
Voor deze oproep gelden de volgende specifieke kwaliteitscriteria: 
 
Doelstelling 
In uw aanvraag beschrijft u helder wat u beoogt te bereiken met het implementatieproject.  
 
Plan van aanpak implementatie 
Het plan van aanpak voor de implementatie is helder uitgewerkt. In het plan van aanpak beschrijft u 
onder andere de stappen voor implementatie en voor deelname aan onderzoek. Daarnaast is in kaart 
gebracht wat de mogelijke belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie binnen uw 
organisatie zijn en welke bijbehorende acties u hierop gaat uitvoeren. Een realistisch tijdsplan is 
onderdeel van het plan van aanpak.  
 
Haalbaarheid 
U dient te overtuigen dat uw project haalbaar is (qua beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en 
middelen) binnen de opgegeven looptijd en budget. 
 
 
PROCEDURE & TIJDPAD 
 
Procedurele criteria 
• Uw subsidieaanvraag is gekoppeld aan één van onderzoeksaanvragen die voorwaardelijk 

gehonoreerd zijn. Indien dit niet het geval is, dan neemt ZonMw de aanvraag niet in behandeling.  
• Subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen. 
• U dient de aanvraag te schrijven en in te dienen volgens dit ZonMw aanvraagformulier. 
• De subsidieaanvraag dient in het Nederlands geschreven te zijn. 
• De subsidieaanvraag mag maximaal 6 A4 zijn (gebruik lettertype Arial, minimaal 10pt.) 
• Bij een subsidieaanvraag voegt u 3 of 4 (verplichte) bijlagen (in 3 of 4 apart en genummerde pdf’s) 

toe: 
1. Bijlage 1 (in één pdf): Aanvraagformulier  

Voor het schrijven van de subsidieaanvraag dient u gebruik te maken van het 
aanvraagformulier. 

2. Bijlage 2 (in één pdf): Gespecificeerde begroting 
Voor de begroting dient u gebruik te maken van het ZonMw format. 

3. Bijlage 3 ( in één pdf): Indien van toepassing een Bewijs van cofinanciering inclusief 
ondertekening door alle cofinanciers 

4. Bijlage 4 (in één pdf): de DAEB-de-minimisverklaring van alle deelnemende 
organisaties die (een deel van) de aangevraagde subsidie ontvangen.  

 
Beoordelingsprocedure 
De programmacommissie beoordeelt de ingediende subsidieaanvragen op basis van hierboven 
beschreven randvoorwaarden en relevantie-en kwaliteitscriteria. De ZonMw-standaardprocedure, 
zoals vermeld in de procedurebrochure aanvragers wordt gevolgd. 
 
Prioritering van subsidieaanvragen per onderzoeksvoorstel 
De programmacommissie prioriteert de subsidieaanvragen per onderzoeksvoorstel met behulp van de 
volgende matrix. Een aanvraag dient minimaal relevant te zijn en minimaal van voldoende kwaliteit te 
zijn om in aanmerking te komen voor een honorering. Daarnaast geldt dat er per (voorwaardelijk 
toegekend) onderzoeksvoorstel minimaal 3 subsidieaanvragen en maximaal 10 subsidieaanvragen 
gehonoreerd kunnen worden.  
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2019/Bijlage_1_aanvraagformulier_Palliantie_ronde_2018-2019_praktijk.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Subsidieoproepen/Tijdelijke_documenten/QUAN-130130-ZonMw-aanvragers_v4.pdf
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         kwaliteit 
relevantie 

zeer goed goed voldoende matig onvoldoende 

zeer relevant 1 2 5 afwijzen afwijzen 
relevant 3 4 6 afwijzen afwijzen 
laag relevant afwijzen afwijzen afwijzen afwijzen afwijzen 

 
Bij gelijk-scorende voorstellen op relevantie en kwaliteit in bovenstaande matrix vindt per 
(voorwaardelijk toegekend) onderzoeksvoorstel verdere prioritering plaats indien er onvoldoende 
budget is om alle honorabele aanvragen toe te kennen. Deze verdere prioritering vindt plaats op basis 
van de volgende criteria:  

• het te verwachten bereik van de patiënt en zijn naasten; 
• kans op borging van de interventie;  
• spreiding over Nederland.  

 
Tijdpad 
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag  15 oktober 2019 – 14.00 uur 
Ontvangst commentaar referenten  14 november 2019 
Deadline indienen wederhoor  28 november 2019 
Definitief besluit over honorering  Uiterlijk februari 2020 
Uiterlijke startdatum Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 

maanden na toekenning 
 
 
INDIENEN 
 
Benodigde formulieren voor indienen subsidieaanvraag 
In Projectnet staat een aantal verplichte velden die u moet invullen. Daarnaast dient u de afzonderlijke 
verplichte bijlagen in pdf te uploaden in ProjectNet. In onderstaand overzicht ziet u de bijlagen met de 
bijbehorende formats. 
 

Bijlagen (pdf) Format 
Verplichte bijlage 1  Aanvraagformulier subsidieaanvraag 

Volledig ingevuld formulier, maximaal 6 pagina’s. 
Verplichte bijlage 2  Gespecificeerde begroting 
Indien van toepassing, 
bijlage 3 

Bewijs van cofinanciering (geen voorgeschreven format) 

Verplichte bijlage 4 DAEB de-minimisverklaring 
 
Andere bijlagen dan die in bovengenoemd overzicht staan, worden niet meegenomen in het 
beoordelingsproces. 
 
Indiening via ProjectNet 
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het elektronisch 
indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Sluitingsdatum voor het indienen is dinsdag 15 oktober 
2019, 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. 
 
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.  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2019/Bijlage_1_aanvraagformulier_Palliantie_ronde_2018-2019_praktijk_01.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2019/Bijlage_2_Begrotingsformat_Vernieuwde_Palliantie_ronde_praktijk_2019.xlsx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2019/Bijlage_4_Verklaring_DAEB_De-minimis.doc
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/mijn-zonmwprojectnet/
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Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 
Direct na het digitaal indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag wordt u gewezen op het formulier 
‘Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag’. Wij verzoeken u deze te voorzien van de 
handtekening van de “bestuurlijk verantwoordelijke” en de “hoofdaanvrager” en deze per e-mail te 
sturen naar ZonMw, t.a.v. programmasecretariaat Palliantie. Meer dan zorg, 
palliatievezorg@zonmw.nl. De verklaring dient uiterlijk 1 week na indiening via ProjectNet binnen te 
zijn. 
 
VRAGEN 
 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma Palliantie. 
Meer dan zorg, email: palliatievezorg@zonmw.nl of telefoon: 070 349 53 60/ 070349 50 63 (mevr. 
Vidija Mohan en mevr. Monica Zuyderwijk). Zij verbinden u door met één van de programmamanagers 
of -secretarissen. 
 
Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het elektronisch indiensysteem van ZonMw (ProjectNet) 
kunt u contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur,  
telefoon 070 349 51 78, of e-mail  projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer 
zodat wij u eventueel kunnen terugbellen. 
 
DOWNLOADS EN LINKS IN OPROEP 
Hieronder treft u alle downloads en links uit de tekst van de oproep: 

• Subsidiebepalingen  
• Procedurebrochure aanvragers 
• Aanvraagformulier  
• Format begroting  
• DAEB De-minimisverklaring  
• Overzicht (voorwaardelijk toegekende) onderzoeksaanvragen 

 

mailto:palliatievezorg@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Subsidieoproepen/Tijdelijke_documenten/QUAN-130130-ZonMw-aanvragers_v4.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2019/Bijlage_1_aanvraagformulier_Palliantie_ronde_2018-2019_praktijk_01.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2019/Bijlage_2_Begrotingsformat_Vernieuwde_Palliantie_ronde_praktijk_2019.xlsx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2019/Bijlage_4_Verklaring_DAEB_De-minimis.doc
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