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AANLEIDING SUBSIDIEOPROEP 
 
De vergoeding voor eerstelijns paramedische herstelzorg is op dit moment zeer beperkt. Een deel van 
de COVID-19 patiënten wordt zodanig door de ziekte getroffen, dat zij zonder paramedische 
herstelzorg grote problemen ondervinden om hun dagelijkse activiteiten weer op te pakken of hun 
werkzaamheden te hervatten. Hoewel er nog weinig kennis over deze nieuwe ziekte is en ook nog 
geen wetenschappelijke bewijs dat paramedische zorg effectief is voor herstel na COVID-19, wil 
Zorginstituut Nederland de vergoeding van deze zorg tijdelijk en onder voorwaarden uitbreiden. Zie 
ook ‘advies aanspraak paramedische herstelzorg COVID-19’ en ‘kamerbrief’. Onderzoek maakt 
onderdeel uit van deze voorwaarden. Met deze subsidieoproep wordt een onderzoek gefinancierd 
naar de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor COVID-19 patiënten. Het betreft een 
urgente onderzoeksvraag vanuit het Zorginstituut Nederland. De subsidieprocedure bestaat daarom 
alleen uit een uitgewerkte aanvraag en wordt volgens een versneld proces beoordeeld (zie verder bij 
procedure). 
 
 

DOEL SUBSIDIEOPROEP 
 
Het doel van deze subsidieoproep is het uitzetten van onderzoek naar de effecten en kosten van 
paramedische herstelzorg voor COVID-19 patiënten. De resultaten van het onderzoek dienen 
bruikbaar te zijn voor Zorginstituut Nederland. Het gaat om COVID-19 patiënten met ernstige klachten 
en beperkingen die het gevolg zijn van de ziekte. Onder paramedische herstelzorg wordt de 
monodisciplinaire of gecombineerde inzet van paramedici, zoals de fysio- of oefentherapeut, diëtist, 
logopedist en/of ergotherapeut verstaan. Het onderzoek richt zich op de fysieke, cognitieve, 
psychische en voedingsgerelateerde uitkomsten na eerstelijns paramedische herstelzorg bij 
verschillende groepen COVID-19 patiënten in de herstelfase.  
 
 

Wat past in deze subsidieronde? 
Uw voorstel past in deze subsidieronde als het voldoet aan de volgende randvoorwaarden: 
 
- Doelmatigheidsonderzoek: Het onderzoek levert kennis op over de effecten en kosten van 

paramedische herstelzorg. Het richt zich op een weging van effecten en kosten. 
- COVID-19 patiënten met ernstige klachten of beperkingen: De doelgroep bestaat uit COVID-19 

patiënten met ernstige klachten of beperkingen als gevolg van de ziekte. Dit zijn patiënten die op 
de intensive care, op corona-afdelingen in het ziekenhuis of thuis ernstig ziek zijn geweest. Het 
gaat specifiek om de groep patiënten die langdurig last houdt van ernstige lichamelijke en 
cognitieve klachten, onder andere kortademigheid, conditie verlies, verzwakte spieren en 
problemen met het onthouden van dingen.  

- Eerstelijns paramedische herstelzorg: De te onderzoeken interventie dient paramedische 
herstelzorg te betreffen. Zowel monodisciplinaire en gecombineerde behandelingen van 
paramedici worden meegenomen in het onderzoek, waaronder in ieder geval de fysio- en 
oefentherapie, diëtetiek, logopedie en ergotherapie.  

 

 
BEOORDELINGSCRITERIA  
Als uw onderzoek voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, dan kunt u een aanvraag indienen. 
Daarbij dient u aan te sluiten bij de criteria voor relevantie en kwaliteit. De algemene ZonMw-criteria 
vormen daarvoor de basis. Deze vindt u in de procedurebrochure aanvragers.  

  
Relevantiecriteria  
De relevantiecriteria worden per programma bepaald: deze zijn afhankelijk van de aard en de doelen 
van het programma. Voor deze subsidieronde zijn de volgende relevantiecriteria van toepassing: 
 
Doelmatigheid 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2020/07/08/pakketadvies-aanspraak-eerstelijns-paramedische-herstelzorg-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/16/kamerbrief-voorwaardelijke-toelating-eerstelijns-paramedische-zorg-na-ernstige-covid-19
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
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Deze ronde richt zich op de effecten en kosten van paramedische herstelzorg bij COVID-19 patiënten. 
Het gaat om de effecten (bijvoorbeeld in termen van beoogd functioneren) en kosten van een (of 
meerdere) type(n) paramedische herstelzorg. U dient aan te geven wat uw studie gaat toevoegen en 
gaat opleveren. De aanvullende waarde maakt u aannemelijk door inzicht te geven in de beschikbare 
kennis over effecten van de te onderzoeken interventie. Daarnaast geeft u een schatting van de 
omvang van de populatie (prevalentie / incidentie) die in aanmerking komt voor de te onderzoeken 
interventie. Ook geeft u een inschatting van de kosten vanuit twee perspectieven: het maatschappelijk 
perspectief en het gezondheidszorgperspectief (indien beschikbaar gebaseerd op eerder onderzoek). 
Voor meer informatie over het berekenen van de kosten verwijzen we u naar de ‘Richtlijn voor het 
uitvoeren van economische evaluaties’.  
 
Praktijkgerichtheid 
Uw onderzoek moet gegevens opleveren die bruikbaar en nodig zijn voor de verbetering van 
dagelijkse praktijk en/of beleid van de Nederlandse gezondheidszorg. Laat in uw aanvraag zien:  
- dat het onderzoek van aanvulling is op reeds lopende onderzoeken; 
- dat de behandeling paramedische herstelzorg ingericht is conform de voorlopige richtlijnen van de 

beroepsgroepen; 

- in welke professionele kwaliteitsstandaarden en handreikingen (in ontwikkeling) de 
onderzoeksresultaten opgenomen kunnen worden. Uiteindelijk moeten de resultaten een plaats 
krijgen in bestaande en nieuw te ontwikkelen kwaliteitsstandaarden, handreikingen en/of 
protocollen; 

- dat de resultaten van het onderzoek bruikbaar zijn voor het Zorginstituut Nederland. 
 

Patiëntenparticipatie (onderdeel van criterium praktijkgerichtheid) 
Patiënten beschikken over ervaringsdeskundigheid. Ze spelen daarom een centrale rol bij de opzet, 
uitvoering en implementatie van de projecten. ZonMw wil deze participatie terugzien in uw aanvraag 
en de uitvoer van het onderzoek. U dient: 
- te beschrijven hoe de onderzoeksopzet voorziet in het betrekken van patiënten. Met ‘betrekken’ 

wordt bedoeld het raadplegen, advies inwinnen, samenwerken en/of laten (mee)beslissen van 
patiënten bij de projecten. U dient hen te betrekken bij elke fase van het onderzoek (vanaf het 
schrijven van het onderzoeksvoorstel, tot aan de uitvoering van het project en de interpretatie en 
de implementatie van de onderzoeksresultaten).  
- U dient aan te geven welke rol patiënten vervullen binnen welke fase van het onderzoek.  
- Minimaal één patiënt dient opgenomen te zijn in de projectgroep. U dient het profiel van deze 

betrokken patiënt in de aanvraag te beschrijven. 
- U dient een patiëntenorganisatie tijdig te betrekken bij uw aanvraag  

- in de begroting van het project rekening te houden met de financiële vergoeding voor het 
onderdeel patiëntenparticipatie.  

 
Implementeerbaarheid 
De onderzoeksresultaten zijn landelijk toepasbaar en hebben een grote kans op toepassing in de 
praktijk. U dient aan te geven:  
- dat u alle relevante stakeholders en expertise bij uw project heeft betrokken om te bereiken dat uw 

onderzoeksresultaten daadwerkelijk worden gebruikt in de praktijk. In uw aanvraag geeft u aan: 
- dat het onderzoek wordt ingediend, opgezet en uitgevoerd door een projectgroep waarbinnen 

onderzoek en praktijk een plek hebben in het project. Denk hierbij aan het betrekken van 
bijvoorbeeld patiënten of ervaringsdeskundigen, zorgverleners, met expertise op het gebied 
van fysio- en oefentherapie, diëtetiek, logopedie en ergotherapie, en onderzoekers (zoals een 
methodoloog en een ‘Health Technology Assessment’ expert). 

- dat er betrokkenheid is vanuit de relevante beroepsvereniging en/of wetenschappelijke 
vereniging. Dat deze terug te zien is in de samenstelling van de projectgroep en in 
steunbetuiging vanuit de beroepsvereniging en/of wetenschappelijke vereniging.  

- hoe u ervoor zorgt dat na het onderzoek de paramedische herstelzorg beter ingebed wordt in de 
dagelijkse zorgpraktijk. Hierbij beschrijft u welke acties noodzakelijk zijn voor implementatie. Neem 
hierbij op wie er bij deze acties betrokken zijn. Denk hierbij aan de professionals/ aanbieders, hun 
koepels en patiënten. 
 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2016/02/29/richtlijn-voor-het-uitvoeren-van-economische-evaluaties-in-de-gezondheidszorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2016/02/29/richtlijn-voor-het-uitvoeren-van-economische-evaluaties-in-de-gezondheidszorg
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Naast deze programma specifieke relevantiecriteria geldt er ook een aantal algemene ZonMw-brede 
relevantiecriteria, welke u vindt op de ZonMw-website. In het bijzonder wijzen wij u op toegang tot 
data en het gebruik van reeds verzamelde data voor retrospectief onderzoek. 
 
Voor informatie en advies over de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van 
wetenschappelijk onderzoek (zoals toestemmingsprocedures, richtlijnen en reglementen, wetgeving, 
gegevensbescherming, terugkoppeling van bevindingen, toetsing en data delen) kunt u terecht bij de 
nationale ELSI Servicedesk. 
 
 

Kwaliteitscriteria 
Naast de algemene ZonMw-criteria voor kwaliteit, zoals vermeld in de procedurebrochure aanvragers, 
gelden voor deze subsidieronde de volgende kwaliteitscriteria:  
 
Onderzoeksvraag en hypothese 
De onderzoeksvraag dient te betreffen: ‘Wat zijn de fysieke, cognitieve, psychische en 
voedingsgerelateerde uitkomsten na eerstelijns paramedische herstelzorg bij verschillende groepen 
COVID-19-patiënten in de herstelfase?’  
 
De doelstellingen en hypothese van het onderzoek dienen eenduidig geformuleerd te zijn. Denk ook 
hierbij aan: 
- definiëring van alle relevante begrippen; 
- heldere formulering van de hypothese (de te onderzoeken variabelen, onderzoeksgroep en de te 

verwachten uitkomst). 
 
Plan van aanpak 
Het plan van aanpak (inclusief de theoretische en/of empirische onderbouwing) dient u uit te werken 
op basis van het PICOTs-format. Zorginstituut Nederland heeft de PICOTs opgesteld waar minimaal 
aan voldaan moet worden. 
- Patiënt (P): U beschrijft de populatie patiënten met in- en exclusiecriteria. Het betreft:  

o Patiënten die ernstige COVID-191 hebben doorgemaakt en die door de medisch 
specialist of huisarts zijn doorverwezen voor eerstelijns paramedische herstelzorg 
vanwege in de herstelfase aanhoudende fysieke en/of cognitieve problemen en/of 
voedingsproblematiek.  

o De volgende groepen COVID-19-patiënten worden meegenomen in het onderzoek: 

• Patiënten die wegens ernstige COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen en 
daar IC-behandeling hebben ondergaan.  

• Patiënten die wegens ernstige COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen, 
maar daar geen IC-behandeling hebben ondergaan.  

• Patiënten die een indicatie hadden voor ziekenhuisopname vanwege COVID-
19 of verdenking daarop, maar in hun eigen woonomgeving zijn gebleven.  

• Patiënten die in hun eigen woonomgeving ernstig ziek zijn geweest door 
COVID-19 of verdenking daarop, zonder dat daarbij een opname-indicatie aan 
de orde was.  
 

- Intervention (I): U licht de behandelprotocollen van de verschillende vormen van paramedische 
herstelzorg toe. Het betreft in ieder geval:  

o Eerstelijns paramedische herstelzorg:  

• monodisciplinair: fysio- of oefentherapie of diëtetiek of logopedie of 
ergotherapie  

• elke mogelijke combinatie van fysio- of oefentherapie, diëtetiek, logopedie of 
ergotherapie. 
 

- Comparator (C): Niet van toepassing 

 
1 Patiënten in de groep 1-2 hebben bewezen COVID-19 omdat zij getest zullen zijn in het ziekenhuis. 

Een groot deel van de patiënten in de groep 3-4 is niet getest, vanwege initieel testbeleid en 
beperkte testcapaciteit. 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/relevantiecriteria/
http://www.elsi.health-ri.nl/
http://www.elsi.health-ri.nl/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
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- Outcome (O)2: U onderbouwt de primaire en secundaire uitkomstmaten. Het betreft in ieder geval: 

o Voor het retrospectieve deel van de studie sluiten uitkomstmaten aan bij klinimetrische 
testen die zijn opgenomen in het Standpunt van het KNGF, Fysiotherapie bij patiënten 
met COVID-19, versie 2.0, 3 juni 2020. Hieronder vallen de volgende uitkomstmaten: 

• Patiënt Specifieke Klachten (PSK) 

• Fysieke testen, bv. zes-minuten looptest, handkracht, Short Physical 
Performance Battery’ (SPPB). 

• Borgschaal voor kortademigheid en vermoeidheid, ter indicatie van de door de 
patiënt ervaren kortademigheid en vermoeidheid. 

• Zuurstofsaturatie 

• SNAQ65+ 
 

o Voor het prospectieve deel van de studie worden aanvullende uitkomstmaten 
toegevoegd, waaronder in ieder geval maten voor:  

• Functioneren 

• Kwaliteit van leven 

• Participatie; waaronder de USER-P Restrictie en arbeidsparticipatie 

• Stemming; waaronder de HADS of 4DKL  
 

- Follow-up time (T): U licht toe op welke momenten in tijd de primaire en secundaire uitkomstmaten 
in de studie worden gemeten. Metingen dienen in ieder geval te worden uitgevoerd op baseline, 
op 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden na baseline. 
 

- Studiedesign(s) inclusief sample size berekening (S):  
o U geeft een duidelijke beschrijving van het design. Uit een goede onderbouwing moet 

blijken dat de keuze van het onderzoeksdesign aansluit bij de vraagstelling (zie ook 
‘Onderbouwing passendheid onderzoeksdesign’).  

o U geeft aan op welke manier u frequentie en duur van de paramedische herstelzorg 
monitort. Bij het (voortijdig) beëindigen van de herstelzorg wordt reden van 
beëindiging bijgehouden.  

o U geeft een beschrijving van de statistische analyse voor de primaire 
uitkomstma(a)t(en). U geeft aan op welke manier parameters zoals duur en 
therapiefrequentie, reden van beëindiging en specifieke patiëntengroep worden 
meegenomen in de analyse. Analyses worden in basis uitgevoerd als intention-to-
treat analyse, waarbij alle patiënten worden meegenomen. Daarnaast wordt 
aangegeven hoe wordt omgegaan met missing values. 

o De sample size berekening wordt gebaseerd op aannames die worden onderbouwd 
door eigen vooronderzoek en/of literatuur gecombineerd met de voorgenomen 
analyse. Ook dient u te onderbouwen hoe u potentiële bias voorkomt.  

 
Om de kwaliteit van uw onderzoek te borgen, dient u een methodoloog in de projectgroep te 
betrekken. 
 
Economische evaluatie 
De aanvraag bevat een beknopte beschrijving van de economische evaluatie ofwel een 
kosteneffectiviteitsanalyse om de effecten en kosten van de onderzochte herstelzorg in te schatten en 
te vergelijken. Deze dient in overeenstemming te zijn met de ‘Richtlijn voor het uitvoeren van 
economische evaluaties in de gezondheidszorg‘ van Zorginstituut Nederland. Voor het opzetten en 
uitvoeren van de economische evaluatie dient u tijdig een HTA-expert bij uw project te betrekken.  
 

 
2 Ook gegevens over de ernst van de doorgemaakte ziekte, de voorafgaande patient journey 
(waaronder evt. duur opname ziekenhuis en/of IC-opname en MSR of GRZ-behandeling, duur tussen 
begin en eind van het infectiestadium en start van de herstelzorg) en aard en omvang van de 
toegepaste paramedische interventies worden verzameld.  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Bijlagen_subsidieoproep_Open_Ronde_21/Onderbouwing_passendheid_onderzoeksdesign.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/publicaties/publicatie/2016/02/29/richtlijn-voor-het-uitvoeren-van-economische-evaluaties-in-de-gezondheidszorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/publicaties/publicatie/2016/02/29/richtlijn-voor-het-uitvoeren-van-economische-evaluaties-in-de-gezondheidszorg
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Haalbaarheid  
Er is een competente onderzoeksgroep beschikbaar om het project binnen enkele weken na 
honorering te kunnen starten en het project moet haalbaar zijn in de huidige pandemiesituatie.  
Het moet aannemelijk zijn dat het doel van de aanvraag binnen de gestelde tijd wordt bereikt met de 
beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen. Bij inclusie van patiënten/deelnemers 
moet een recruteringsstrategie worden beschreven. Ook dient u dan een tijdspad hiervoor toe te 
voegen. Verder dient duidelijk beschreven te worden hoe de data verzameld worden met betrekking 
tot alle in Nederland behandelde patiënten.  
 

RANDVOORWAARDEN  
 
Wie kan aanvragen? 
- Hoofdaanvrager: Een aanvraag kan alleen door, een hoofdaanvrager afkomstig van, een 

onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht[1] (zie definitie 
onderzoeksorganisatie) worden ingediend.  

- Projectgroepleden: Het betreffen relevante stakeholders zoals zorgverleners, met in ieder geval 
expertise op het gebied van fysio- en oefentherapie, diëtetiek, logopedie, ergotherapie; patiënten; 
een implementatiedeskundige; onderzoekers met expertise op het gebied van de methodologie 
en/of health technology assessment. 

- Let op: Alle projectgroepleden en aanvragers kunnen slechts deelnemen bij één aanvraag.  
 
Aandachtspunten voor de hoofdaanvrager: 
- Alle vormen van paramedische herstelzorg dienen zoals beschreven in de PICOTs meegenomen 

te worden in het onderzoeksvoorstel. 
- Bij de aanvraag dienen steunbetuigingen te zijn toegevoegd voor alle vormen van paramedisch 

herstelzorg, zijnde fysio- en oefentherapie, diëtetiek, logopedie en ergotherapie.  
- Uit de subsidieaanvraag moet naar voren komen dat er aantoonbare landelijke dekking voor het 

onderzoek is en de benodigde infrastructuur om deze data te verzamelen. 
- Voor projectgroepleden, die niet verbonden zijn aan een onderzoeksorganisatie geldt, dat zij 

deelnemen voor eigen rekening en risico. 
- Projectgroepleden worden aangemoedigd om co-financier van het project te zijn.  
- Indien honorering plaatsvindt, verleent ZonMw subsidie aan de hoofdaanvrager onder de 

vrijstelling van de staatssteunregels voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Indien u er voor 
kiest om projectactiviteiten door derden te laten uitvoeren, dan wordt dit gezien als 
opdrachtverlening. De hoofdaanvrager dient hierbij de aanbestedingsregels die van toepassing 
zijn in acht te nemen.  

-  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 ongeoorloofde 
staatssteun. ZonMw behoudt zich het recht voor om eventuele overeenkomsten op te vragen en 
te beoordelen op conformiteit met het EU steunkader en de Algemene subsidiebepalingen van 
ZonMw.  

 

Welk bedrag kan aangevraagd worden? 
Binnen deze gerichte ronde wordt één onderzoek uitgezet. Het totale budget en maximaal aan te 
vragen budget van deze subsidie is €800.000,-, mits goed onderbouwd in de begroting.  
 
Cofinanciering 
Cofinanciering door private partijen is optioneel. Indien een cofinancier betrokken is bij de aanvraag, 
dient een ondertekende ‘letter of commitment’ met daarin het bedrag van cofinanciering, meegestuurd 
te worden met de aanvraag. 
 
Looptijd 
U dient te overtuigen dat uw project haalbaar is binnen de opgegeven looptijd. Daarom vragen we u 
een realistische tijdsplanning en een goede onderbouwing te geven voor alle fasen (voorbereiding, 

 
[1] Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, (2014/C 198/01), 
artikel 15 onder ee). 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking/
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf


                
Subsidieoproep – gerichte ronde: paramedische herstelzorg bij COVID-19 patiënten 

 

 

6 
 

inclusie, follow-up, analyse en rapportage) in het onderzoeksproces. Er wordt uitgegaan van een 
richtlooptijd van 3 jaar. De maximale looptijd van het project bedraagt 7 jaar.  
 
Let op: De voorwaardelijke vergoeding van de paramedische herstelzorg betreft in eerste instantie 
financiering van zorg voor 1 jaar. Indien er sprake is van het oplaaien van nieuwe besmettingshaarden 
in Nederland, kan de minister besluiten deze termijn van 1 jaar te verlengen. Bij de opzet van het 
prospectieve gedeelte van het onderzoek wordt uitgegaan van voldoende besmettingen voor inclusie 
van patiënten binnen het onderzoek. Indien de inclusie stil komt te vallen voordat het prospectieve 
gedeelte van het onderzoek is afgerond, kan op basis daarvan de studie voortijdig beëindigd worden. 
Op dat moment wordt er afgerekend naar de reëel gemaakte kosten.  
 
 

Open Science  
ZonMw voert een beleid voor het stimuleren van Open Science. Er is een internationale statement 
ondertekend om in de strijd tegen COVID-19 onderzoeksresultaten en -data zo snel mogelijk 
openbaar te maken. Onderzoeksresultaten, onderzoeksdata en methodiek van meten en analyse die 
geproduceerd worden met deze financiering dienen daarom gedeeld te worden in lijn met de Joint 
statement on sharing research data and findings relevant to the novel coronavirus (nCoV) outbreak. 
 
FAIR data 
Op de webpagina Open Science in COVID-19 research (Engelstalig) staat uitgelegd wat in projecten 
gedaan kan worden voor herbruikbare en FAIR data. Er zijn meerdere opties mogelijk. Het 
uitgangspunt is dat aanvragers samen met een datasteward (of andere data-expert) nagaan wat er in 
hun project het beste past. Wij raden u aan om in een vroeg stadium uw datasteward/-expert te 
betrekken bij uw aanvraag.  
 
Na honorering neemt ZonMw contact op voor verdere afspraken over de toepassing van COVID-19 
specifieke FAIR data-standaarden en dergelijke. Voor de subsidieaanvraag hoeft geen 
datamanagementplan ingeleverd te worden, dat hoeft pas na honorering, maar voor de start van het 
project.  
 
Open Access publiceren 
ZonMw verplicht onderzoekers binnen deze ronde om alle publicaties die voortkomen uit 
wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk door ZonMw gesubsidieerd is, onmiddellijk 
(zonder embargo) open access beschikbaar te stellen met een open licentie. Zo delen we zo snel 
mogelijk nieuwe kennis die kan bijdragen aan de verbetering van de volksgezondheid omtrent COVID-
19.  
  
U kunt kosten voor volledig gouden open access publicaties opnemen in de projectbegroting (tot een 
maximum bedrag van € 5000, specifiëren met ‘open access’) voor zover dit op basis van Europese en 
overige wet- en regelgeving is toegestaan. Het open access-tijdschrift of -platform dient geregistreerd 
te zijn in de Directory of Open Access Journals. U dient aan ZonMw een bewijs van betaling (Article 
Processing Charges) te mailen via openscience@zonmw.nl. Onmiddellijk Open Access publiceren via 
andere routes is ook toegestaan, maar hiervoor stelt ZonMw geen financiële middelen beschikbaar. 
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met het Open Access-team via 
openscience@zonmw.nl.  
 
 
 

PROCEDURE & TIJDPAD 
 

Beoordelingsprocedure 
De subsidieprocedure bestaat uit een uitgewerkte aanvraag en wordt volgens een versneld proces 
beoordeeld. Op bureauniveau wordt er een eerste voorselectie gehouden op de randvoorwaarden 
door de programmacommissie. Indien deze subsidieaanvraag in de voorselectie als laag relevant 
wordt bevonden, dan leidt dit direct tot het besluit afwijzen. Voor de overige subsidieaanvragen geldt 

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nwo-en-zonmw-open-access-in-strijd-tegen-coronavirus/
https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-covid-19-outbreak
https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-covid-19-outbreak
https://www.zonmw.nl/en/research-and-results/fair-data-and-data-management/open-science-in-covid-19-research/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-access/
https://doaj.org/
mailto:openscience@zonmw.nl
mailto:openscience@zonmw.nl
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de standaard beoordelingsprocedure en volgt hoor en wederhoor. Een programmacommissie 
beoordeelt de ingediende subsidieaanvragen op basis van bovenstaande voorwaarden en criteria.  
 
De standaardprocedure van ZonMw, zoals vermeld in de procedurebrochure aanvragers, wordt 
gevolgd met de volgende uitzondering: 
- Zorginstituut Nederland brengt advies uit over de aanvraag en de aanvullende waarde van het 

onderzoek.  
 
Procedurele criteria 
- Aanvragen dienen te voldoen aan de ZonMw-subsidievoorwaarden, waar u ook informatie vindt 

over METC-verklaringen en WBO-vergunning. 
- De aanvraag dient in het Engels te zijn geschreven. 
- Als u een soortgelijke aanvraag al eerder bij ZonMw heeft ingediend, dient u dit te vermelden in de 

aanvraag (zie tabblad ‘Overig/History grant application’). Bij geen of minimale aanpassing gaat 
ZonMw er vanuit dat het om dezelfde aanvraag als de vorige keer gaat en kan ZonMw besluiten 
de aanvraag niet in behandeling te nemen (Artikel 4:6 Awb). 

- Om de transparantie in rapportage van (voorgenomen) onderzoek te verbeteren, verwijzen we 
naar de rapportage richtlijnen voor de verschillende typen designs, zie reporting guidelines van 
het equator network.  

- Bij de aanvraag moeten twee verplichte bijlage worden toegevoegd, te weten een Nederlandse 
lekensamenvatting en een Begroting. 

 
Procedure prioritering subsidieaanvragen 
Subsidieaanvragen worden zowel op relevantie voor het programma als op wetenschappelijke 
kwaliteit beoordeeld. Externe referenten beoordelen de kwaliteit. De programmacommissie geeft een 
eindoordeel over de relevantie en kwaliteit. De programmacommissie prioriteert de subsidieaanvragen 
met behulp van de volgende matrix. In de matrix weegt relevantie zwaarder dan kwaliteit. Een 
aanvraag dient minimaal van voldoende kwaliteit en minimaal relevant te zijn om in aanmerking te 
komen voor honorering.  
 

Kwaliteit/ 
Relevantie 

Zeer goed Goed Voldoende Matig Onvoldoende 

Zeer relevant 1 2 3 Afwijzen Afwijzen 

Relevant 4 5 6 Afwijzen Afwijzen 

Laag relevant Afwijzen Afwijzen Afwijzen Afwijzen Afwijzen 

 
Met de huidige oproep is financiering van één aanvraag voorzien. Bij gelijkscorende voorstellen op 
relevantie en kwaliteit in bovenstaande matrix vindt verdere prioritering plaats op basis van de criteria 
uit de oproep, waarbij allereerst wordt gekeken naar de relevantiecriteria. Indien op basis van deze 
relevantiecriteria geen onderscheid gemaakt kan worden, dan wordt verder geprioriteerd op 
kwaliteitscriteria waarbij eerst wordt gekeken naar het criterium haalbaarheid. 
 

Tijdpad 
Deadline indienen aanvraag Uiterlijk 13 augustus 2020 

Ontvangst commentaar referenten Eind augustus 2020 

Deadline indienen wederhoor Uiterlijk 2 september 2020 

Besluit en startdatum Uiterlijk begin oktober 2020 

 
 
 

INDIENEN 
 
Indiening (via ProjectNet) 
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online 
indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Sluitingsdatum voor het indienen is 13 augustus 2020, om 
14.00 uur. We verzoeken u vriendelijk indien u van plan bent een aanvraag in te dienen dit zo snel 
mogelijk door te geven via een mail naar doelmatigheidsonderzoek@zonmw.nl.  

http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Goed_Gebruik_Hulpmiddelenzorg/Bijlagen_subsidieoproep/Nederlandse_Samenvatting.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Goed_Gebruik_Hulpmiddelenzorg/Bijlagen_subsidieoproep/Nederlandse_Samenvatting.docx
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
mailto:doelmatigheidsonderzoek@zonmw.nl
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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.  
 

Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma 
Doelmatigheidsonderzoek: doelmatigheidsonderzoek@zonmw.nl of 070 349 5465. Zij verbinden u 
door naar één van de programmamanagers of -secretarissen. 
 

Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw (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 
 

Bijlagen subsidieoproep 
 
Verplichte bijlage 
De bijlagen met de steunbetuigingen (samengevoegd als 1 document), de ‘Nederlandse 
lekensamenvatting’ en de ‘Begroting‘ moet u verplicht invullen wanneer u een aanvraag indient. 
Andere bijlagen worden niet meegenomen bij de beoordeling van uw aanvraag.  
 

Bijlage 1: Steunbetuigingen 
Bijlage 2: Nederlandse lekensamenvatting 
Bijlage 3: Begroting 
 
 
Onderstaande informatie kan u helpen om inhoudelijk een goede aanvraag voor deze subsidieronde 
te schrijven: 
- Toelichting bij invulvelden ProjectNet 
- Onderbouwing passendheid onderzoeksdesign 
- Haalbaarheid: succesvol includeren 
- De website van het Qualitative Research Integrated within Trials (QuinteT) team voor tips over het 

optimaliseren van patiënteninclusie. 
- Richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties in de gezondheidszorg 
- Rapport ‘Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk’ 
- Patiëntenfederatie Nederland informatiebrochure 
- Participatiekompas 
 

http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Toelichting_Projectnet_invulvelden_COVID_gerichte_ronde.pdf
mailto:doelmatigheidsonderzoek@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Goed_Gebruik_Hulpmiddelenzorg/Bijlagen_subsidieoproep/Nederlandse_Samenvatting.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Goed_Gebruik_Hulpmiddelenzorg/Bijlagen_subsidieoproep/Nederlandse_Samenvatting.docx
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Toelichting_Projectnet_invulvelden_COVID_gerichte_ronde.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Bijlagen_subsidieoproep_Open_Ronde_21/Onderbouwing_passendheid_onderzoeksdesign.pdf
http://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Succesvol_Includeren.pdf
http://www.bristol.ac.uk/population-health-sciences/research/groups/social-sciences-health/quintet/
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/publicaties/publicatie/2016/02/29/richtlijn-voor-het-uitvoeren-van-economische-evaluaties-in-de-gezondheidszorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2015/01/15/beoordeling-stand-van-de-wetenschap-en-praktijk
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/DoelmatigheidsOnderzoek/Open_ronde_2018/Flyer_patientenparticipatie_Patientenfederatie_Nl.pdf
http://www.participatiekompas.nl/

