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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
Het doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het effectiever, veiliger en 
doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Het GGG-programma richt zich op het 
verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het 
effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen 
in de dagelijkse zorg. Het uitgangspunt is dat optimaal gebruik van geneesmiddelen de kwaliteit van 
zorg voor patiënten verbetert en dat die verbetering resulteert in kostenefficiëntie in de zorg en/of 
maatschappij.  
 
De Open Ronde is gericht op onderzoek waarin onderzocht wordt hoe een geneesmiddel 
(kosten)effectiever ingezet kan worden, bijvoorbeeld door behandeling op maat, lager of korter 
doseren of onderzoeken waar gekeken wordt of een goedkoper alternatief net zo goed is. Daarnaast 
kunnen geneesmiddelen worden onderzocht voor groepen waar de fabrikanten geen of zeer beperkt 
onderzoek naar doen, waaronder zeldzame ziektes, zwangeren, kinderen en ouderen. Ook kan 
onderzoek gefinancierd worden naar organisatie van zorg met als doel de farmacotherapeutische zorg 
te verbeteren, zoals therapietrouw en polyfarmacie.  
Dit betreffen altijd overstijgende maatschappelijke vragen die bijdragen aan het algemene publieke 
belang om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg in Nederland te verbeteren die 
niet door de markt worden opgepakt, omdat de markt er bijvoorbeeld vanuit financieel oogpunt geen 
belang bij heeft. De marktwerking levert zodoende negatieve factoren op voor de maatschappij en 
remt positieve factoren waar de maatschappij van kan profiteren. 
 
Voor de Open Ronde geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt 
voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke 
thema’s of ziektegebieden.  
 
Zie Bijlage 1 voor een verdere toelichting op de kaders van deze subsidieronde. Meer informatie over 
de achtergrond, doelstellingen en organisatie van het GGG-programma vindt u in de Programmatekst. 
 
Dit jaar loopt de subsidieronde Complexe Interventies niet gelijktijdig aan de reguliere Open Ronde. 
Het is daarom niet mogelijk om aanvragen voor complexe interventies - zoals beschreven in Bijlage 1 - 
in te dienen bij Open Ronde 10. 
 
WIE KAN AANVRAGEN 
Een projectidee kan alleen door een Nederlandse onderzoeksorganisatie of door een Nederlandse 
zorginstelling waar onderzoeksexpertise aanwezig is, worden ingediend. Voor deze subsidieoproep 
geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als dit leidt of kan leiden tot het verlenen van ongeoorloofde 
staatssteun. Wanneer ondernemingen binnen deze subsidieronde subsidie aanvragen, verstrekt 
ZonMw de subsidie onder het DAEB Vrijstellingsbesluit1, mits aan de voorwaarden voldaan wordt 
(Vrijstellingsbesluit voor diensten van algemeen economisch belang).  
Voor een uitgebreidere toelichting op staatssteun, de consequenties hiervan en voor de definities van 
een onderzoeksorganisatie en zorginstelling verwijzen wij u naar de juridische aspecten in Bijlage 4. 
 
WELK BEDRAG KAN AANGEVRAAGD WORDEN 
Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 7 miljoen euro. In deze ronde worden 
geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het 
onderzoek. Wel is het van belang dat zowel het budget als de looptijd realistisch en goed onderbouwd 
zijn. Grote multicenter trials met een (totaal) studiebudget boven de 1 miljoen euro zijn niet passend 
binnen Open Ronde 10.  
 
Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling om implementatie van de resultaten 
verder te bevorderen. Binnen deze ronde is cofinanciering door bedrijven gewenst waar mogelijk en 
zinvol. Met name van de fabrikant van het te onderzoeken geneesmiddel wordt in principe een (in 
kind) bijdrage verwacht, bijvoorbeeld door levering van de studiemedicatie en/of placebo.  
 

 
1 Besluit van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend 
aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen, 2012/21/EU, PB EU 
2012 L7/3. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Goed_Gebruik_Geneesmiddelen__programmatekst__2020-2023_.pdf
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BEOORDELINGSCRITERIA  
De programmacommissie beoordeelt de projectideeën zonder referenten in te schakelen. De 
projectideeën worden beoordeeld op zowel programmaspecifieke relevantiecriteria als de algemene 
relevantie- en kwaliteitscriteria van ZonMw. 
 
Relevantiecriteria 
De projectvoorstellen worden expliciet beoordeeld op het programmaspecifieke relevantiecriterium 
‘Relevantie voor de klinische praktijk’. Hierbij besteedt de commissie aandacht aan de volgende twee 
deelaspecten (zie ook punt 4 onder ‘B.2 Projectidee’ in Bijlage 2 voor nadere toelichting): 
 
1. Concrete opbrengsten 
Het te financieren onderzoek moet leiden tot gezondheidswinst en/of doelmatigheidswinst voor de 
praktijk, dat wil zeggen dat de kwaliteit van de zorg toeneemt door een beter gebruik van beschikbare 
geneesmiddelen. Toelichting op deze elementen: 
• Kwalitatief goede zorg is zorg die persoonsgericht, effectief, veilig en tijdig is, en toegesneden op 

de behoeften van de individuele patiënt.  
• Er is sprake van gezondheidswinst als, door de geleverde zorg, een voor de patiënt relevante 

verbetering optreedt in één of meer gerapporteerde uitkomstmaten. Dat kan bijvoorbeeld gaan om 
klachtenvermindering, langere overleving, beter functioneren of toename van de kwaliteit van 
leven. 

• Er is sprake van doelmatigheidswinst als de zorg effectiever is tegen aanvaardbare kosten, of 
tenminste even effectief tegen lagere kosten dan voorheen. 

 
2. Implementeerbaarheid van de resultaten in de praktijk 
De uitkomsten van het project moeten implementeerbaar zijn in de klinische praktijk en daarmee de 
dagelijkse praktijk veranderen. De aanvrager geeft aan hoe dit gerealiseerd gaat worden, wat 
eventuele barrières zijn en hoe die aangepakt kunnen worden. De kans op en aanpak voor 
doorgeleiding van bestaande en nieuwe kennis naar de praktijk is een belangrijk 
beoordelingscriterium.  
 
Een voorwaarde voor financiering is dat het voorstel een breed draagvlak heeft. De gebruikers van  
de resultaten van het onderzoek moeten betrokken zijn bij het ontwerp en de uitvoering van het 
onderzoek. De uitvoering vindt bij voorkeur plaats in een multidisciplinair samenwerkingsverband 
waarbij onderzoekers/zorgverleners uit verschillende instituten of centra zijn betrokken. Indien dit niet 
van toepassing is, is de argumentatie hiervan van belang. 
 
De doorgeleiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden via registratie en vergoeding of door richtlijnen en 
zorgstandaarden. De aanvrager specificeert in de aanvraag de route naar implementatie in de praktijk. 
Waar mogelijk wordt al voor aanvang van het project contact gelegd met partijen die nodig zijn bij de 
implementatie van de resultaten zoals het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG), 
Zorginstituut Nederland (ZiNL), Federatie van Medisch Specialisten (FMS), Nederlands Huisartsen 
Genootschap (NHG), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) 
etc. 
 
Meer informatie over implementatiestrategieën en -activiteiten is te vinden op de ZonMw-pagina ‘Maak 
zelf een implementatieplan’ en in de Handleiding Kennisbenutting voor projectleiders.  
 
Algemene aandachtspunten 
ZonMw kent als organisatie algemene aandachtspunten die elk programma in ogenschouw neemt en 
in de beoordeling betrekt, deze zijn:  
• Participatie van patiënten en/of eindgebruikers 

ZonMw streeft bij projecten naar het betrekken van belanghebbenden, inclusief de einddoelgroep 
of eindgebruiker die beschikt over ‘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 door een patiëntenpanel vanuit Patiëntenfederatie Nederland. Dit panel 
bestaat uit ervaringsdeskundigen met interesse in, en ervaring met onderzoek; zij zijn getraind in 
het beoordelen van projecten op relevantie en op het beoordelen van de vormgeving van 
patiëntenparticipatie in subsidieaanvragen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de flyer 

https://publicaties.zonmw.nl/maak-zelf-een-implementatieplan/
https://publicaties.zonmw.nl/maak-zelf-een-implementatieplan/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/200325_Handleiding_Kennisbenutting_projectleiders.pdf
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‘Patiëntenparticipatie in onderzoek’ en naar Bijlage 3. Voor advies over patiëntenparticipatie in uw 
project kunt u contact opnemen met de Patiëntenfederatie Nederland.  

• 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 laat u bij het onderdeel ‘problem definition and 
objective(s)’ 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 te schrijven. Aan het einde 
van uw project toetst ZonMw aan de hand van kerngegevens of u aan de eisen voldoet. 
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. 

• Open Access 
Alle publicaties die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk door 
ZonMw gesubsidieerd is dienen Open Access beschikbaar gesteld te worden. U kunt kosten voor 
Open Access publicaties opnemen in de projectbegroting tot een maximum bedrag van €5000,- 
(specificeren met ‘Open Access’). Deze tegemoetkoming in kosten is alleen mogelijk als u volgens 
de volledig gouden Open Access route publiceert. Voor meer informatie over het ZonMw Open 
Access beleid, de voorwaarden en mogelijkheden, verwijzen we u naar de ZonMw-pagina Open 
Access.  

• Diversiteit 
ZonMw vraagt speciale aandacht voor diversiteit en differentiatie van de doelgroep van uw 
projectidee, naar kenmerken zoals sekse, leeftijd, sociaal-economische situatie, opleidingsniveau, 
migratie- en culturele achtergrond en seksuele geaardheid, voor zover die relevant zijn voor de 
thematiek van het project.  

 
Meer informatie over deze algemene relevantiecriteria vindt u op de pagina Relevantiecriteria. 
 
Kwaliteitscriteria 
ZonMw stelt eisen aan de kwaliteit van de verschillende aspecten van de aanvraag:  
• Doelstelling en vraagstelling  

Zijn de doelstelling en vraagstelling van het projectidee helder geformuleerd? En sluiten deze aan 
bij het geschetste probleem? 

• Plan van aanpak 
Is het plan van aanpak helder en adequaat voor de vraagstelling?  

• Projectgroep 
Wat is de ervaring van de projectgroep, en wat is de impact van deze inspanningen geweest? Zijn 
alle benodigde disciplines en expertises vertegenwoordigd in de projectgroep? 

• Haalbaarheid  
Wordt het doel van de aanvraag binnen de gestelde tijdslijnen bereikt met de beschikbare 
expertise, menskracht, faciliteiten en middelen? De haalbaarheid van de patiënteninclusie wordt 
uitdrukkelijk meegenomen in de beoordeling. Meer informatie hierover vindt u in de publicatie 
Succesvol includeren. 
 

Meer informatie over deze kwaliteitscriteria vindt u in de Procedurebrochure. 
 
BEOORDELINGSPROCEDURE 
Bij de beoordeling van de projectideeën ligt het accent op relevantie. Hieronder valt ook de relevantie 
voor het programma, oftewel passendheid van de aanvraag binnen de geschetste kaders van de 
subsidieronde (Bijlage 1). Daarnaast toetst de commissie de projectideeën globaal op kwaliteit. Op 
basis van de beoordeling van de projectideeën door de programmacommissie en een beoordeling 
door een patiëntenpanel van de Patiëntenfederatie Nederland vindt een selectie plaats van 
projectvoorstellen die worden uitgenodigd om te worden uitgewerkt tot een subsidieaanvraag 
(uitgewerkte aanvraag).  

https://www.patientenfederatie.nl/contact
https://www.zonmw.nl/en/research-and-results/fair-data-and-data-management/data-management-in-your-project/
https://www.zonmw.nl/en/research-and-results/fair-data-and-data-management/data-management-in-your-project/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-access/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-access/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-access/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/relevantiecriteria/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/Succesvol_Includeren.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/ZonMw_A4_ProcedureAanvragers_201906_def.pdf
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Uitgewerkte aanvragen worden op kwaliteit door externe referenten (inclusief een patiëntenpanel van 
de Patiëntenfederatie Nederland) beoordeeld (hoor), waarna de aanvrager de gelegenheid krijgt om 
hierop schriftelijk te reageren (wederhoor). De uiteindelijke prioritering van de aanvragen (ten aanzien 
van kwaliteit én relevantie) gebeurt door de programmacommissie op basis van de uitgewerkte 
aanvraag, de referentrapporten en het wederhoor. Voor de procedures voor de beoordeling van 
subsidieaanvragen verwijzen we u naar de infographic ‘in 10 stappen subsidie aanvragen’ en de 
'Procedurebrochure aanvragers’. 
 
Gelijke prioritering bij uitgewerkte aanvragen 
Wanneer het beschikbare budget ontoereikend is en er meerdere aanvragen met een gelijke (én 
honoreerbare) kwaliteits- en relevantiescore zijn, geeft de commissie bij het beoordelen van de 
projecten prioriteit aan: 
• projectvoorstellen met de hoogste reëel geschatte en onderbouwde concrete opbrengsten op het 

vlak van gezondheidswinst, kostenbesparingen en/of kwaliteit van zorg.  
• projectvoorstellen waarbij de kans groot is dat de resultaten op korte termijn na het afronden van 

de studie breed geïmplementeerd kunnen worden. Er dient een duidelijke beschrijving te zijn hoe 
de implementatie van verwachte resultaten gerealiseerd gaat worden binnen 2 jaar; 

• projectvoorstellen gericht op indicaties waarvoor nog geen adequate behandeling bestaat 
• projectvoorstellen die gericht zijn op een door de beroepsgroep geïdentificeerde kennislacune. 

Hiervoor geldt dat het onderwerp op een kennisagenda moet staan. De kennisagenda is 
geaccordeerd door de wetenschappelijke vereniging en openbaar beschikbaar, bijvoorbeeld op de 
website van de FMS, het NHG of de KNMP, bij voorkeur ten tijde van indiening van uw projectidee 
en uiterlijk op het moment van indiening van uw uitgewerkte subsidieaanvraag.  

 
Hoe meer van deze kenmerken voor de uitgewerkte aanvraag van toepassing zijn, hoe hoger de 
plaats in de ranking. 
 
De commissie kan voor beide onderdelen als aanvullende afwegingsgronden toepassen:  
• Een evenwichtige spreiding van het totale beschikbare subsidiebudget over verschillende relevante 

aandachtsgebieden. Dit kan betekenen dat een honoreerbaar voorstel niet in aanmerking komt 
voor subsidie als er binnen hetzelfde aandachtsgebied al eerder een ander voorstel is gehonoreerd 
dan wel in de huidige ronde wordt gehonoreerd. U vindt een overzicht van de binnen het 
programma Goed Gebruik Geneesmiddelen gehonoreerde projecten op onze website. 

• Resterend beschikbaar subsidiebudget in de huidige ronde. 
 
 
TIJDPAD 
 
Deadline indienen projectidee Dinsdag 22 september 2020, vóór 14.00 uur 
Ontvangst advies commissie 2e helft van december 2020 
Deadline indienen subsidieaanvraag Dinsdag 2 maart 2021, vóór 14.00 uur 
Ontvangst commentaar referenten 30 maart 2021 
Deadline indienen wederhoor 13 april 2021, 14.00 uur 
Besluit Medio juli 2021 
Uiterlijke startdatum projecten Medio januari 2022 

 
Meer informatie: 
Er is een informatiepagina ontwikkeld waar u terecht kunt voor achtergrondinformatie over deze 
subsidieronde, toelichting op de beoordelingscriteria, tips en tricks bij het schrijven van een 
subsidieaanvraag en inclusie en veelgestelde vragen.  
Voor meer informatie en details verwijzen wij u nadrukkelijk naar: 

• De kaders van de ronde (Bijlage 1) 
• De toelichting voor indiening (Bijlage 2) 
• De juridische aspecten (Bijlage 4)  

Informatie over de achtergrond, doelstellingen en organisatie van het GGG-programma staat 
beschreven in de GGG-programmatekst op de ZonMw-website. 
 
 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/ZonMw_A4_ProcedureAanvragers_201906_def.pdf
https://www.demedischspecialist.nl/kennisinstituut/kennisgebied/kennisagendas
https://www.nhg.org/onderzoeksagenda
https://www.knmp.nl/professie/wetenschap/onderzoeksagenda-2025
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/t/subsidierondes/
https://publicaties.zonmw.nl/informatiepagina-subsidieronde-open-ronde-10/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Goed_Gebruik_Geneesmiddelen__programmatekst__2020-2023_.pdf
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INDIENEN PROJECTIDEE 
 
Randvoorwaarden  
• Inzet publieke middelen 

Uit de projectbeschrijving blijkt duidelijk dat de inzet van publieke middelen gerechtvaardigd is en 
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 of onderzoeksorganisatie zijn 
Ondernemingen die geen zorginstelling of onderzoeksorganisatie zijn, kunnen geen 
hoofdaanvrager zijn. Zorgverzekeraars en ondernemingen in de Life Science and Health sector 
worden wel aangemoedigd om medeaanvrager en co-financier van het project te zijn. Hierbij geldt 
dat zij deelnemen voor eigen rekening en risico. Met name van de fabrikant van het te 
onderzoeken geneesmiddel wordt een (in kind) bijdrage verwacht, bijvoorbeeld door levering van 
de studiemedicatie en/of placebo. Indien dit niet het geval is, dan wordt duidelijk toegelicht 
waarom er geen bijdrage wordt geleverd of mogelijk is. 

• Cofinanciering 
Voor samenwerking met, en cofinanciering door, bedrijven gelden diverse randvoorwaarden met 
betrekking tot benutting van de projectresultaten (publicatie, disseminatie en utilisatie) en 
overdracht van of toegang tot projectresultaten. Deze randvoorwaarden dienen te worden 
uitgewerkt in een consortium- en/of sponsorovereenkomst. 

• Consortium- of sponsorovereenkomst 
Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de 
consortiumpartners (= partijen betrokken bij het onderzoek) leiden of kunnen leiden tot het 
verlenen van onrechtmatige staatssteun. ZonMw behoudt zich het recht voor om bij honorering 
een finale conceptversie (goedgekeurd door partijen maar nog niet ondertekend) van de 
consortiumovereenkomst, dan wel sponsorovereenkomst, op te vragen en te beoordelen op 
conformiteit met het toepasselijke Europese staatssteunrecht, de Algemene subsidiebepalingen 
van ZonMw en de bijzondere subsidiebepalingen van de onderhavige oproep. Wij bevelen u van 
harte aan om in een zo vroeg mogelijk stadium contact te leggen met de juridische afdeling, de 
afdeling valorisatie of het Knowledge Transfer Office (KTO) van uw organisatie voor hulp bij het 
opstellen van een overeenkomst. Zie Bijlage 4 voor de voorwaarden waaronder kan worden 
samengewerkt met bedrijven en cofinanciering door bedrijven kan plaatsvinden.  

• Maatschappelijk verantwoord licentiëren 
Bij de uitvoering van dit programma ziet ZonMw er op toe dat de afspraken met betrekking tot de 
(project)resultaten zoveel als mogelijk bevorderen dat deze beschikbaar komen voor de 
gezondheidszorg tegen een redelijke en betaalbare prijs. Meer informatie hierover is te vinden in 
Bijlage 4. 

 
 
Aandachtspunten indiening projectidee 
Aanvragen kunnen uitsluitend elektronisch en conform de richtlijnen worden ingediend via het 
elektronisch indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Sluitingsdatum voor het indienen van 
projectideeën is dinsdag 22 september 2020, om 14.00 uur. 
 
Bij het schrijven van het projectidee houdt u rekening met de volgende punten: 
• Vul de verplichte velden in ProjectNet in. 
• Schrijf uw aanvraag in het aanvraagformulier. 
• Schrijf uw aanvraag in het Engels; Nederlandstalige aanvragen worden niet in behandeling 

genomen. 
• Het ingevulde aanvraagformulier (PDF) stuurt u mee als bijlage in ProjectNet. 
• De aanvrager kan bij een projectidee alleen verplichte bijlagen toevoegen. Andere bijlagen 

worden niet meegenomen bij de beoordeling van uw aanvraag. De verplichte bijlagen die u 
bijvoegt zijn:  
1. Aanvraagformulier  
2. Bijlage herindiening (indien van toepassing)  

  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Aanvraagformulier_GGG_open_ronde_10_-_PI.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Aanvraagformulier_GGG_open_ronde_10_-_PI.docx
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• Herindiening van een projectidee dat niet is ingediend als uitgewerkte aanvraag in een 
subsidieronde van GGG, is mogelijk. U dient dit wel expliciet te vermelden bij de betreffende 
vragen in ProjectNet én het aanvraagformulier, onder vermelding van het projectnummer van het 
eerder ingediende projectidee. Tevens geeft u op het aanvraagformulier een korte toelichting op 
welke punten uw projectidee afwijkt van het eerder ingediende projectidee. 

• Herindiening van een niet gehonoreerde, uitgewerkte aanvraag is alleen mogelijk indien u de 
betreffende aanvraag slechts éénmaal eerder als uitgewerkte aanvraag heeft ingediend in de 
Open Ronde van GGG in de afgelopen 3 jaar (d.w.z. OR7, OR8, OR9). Hetzelfde geldt in principe 
indien u de aanvraag heeft ingediend in een andere subsidieronde van GGG (bijv. Rediscovery of 
Grote Trials). In dat geval vermeldt u dit expliciet bij de betreffende vragen in ProjectNet én het 
aanvraagformulier, onder vermelding van het projectnummer van de eerdere uitgewerkte 
aanvraag. Tevens geeft u in een aparte bijlage in detail aan op welke punten uw aanvraag afwijkt 
van de eerder ingediende aanvraag. Indien niets wordt aangegeven zal ZonMw ervan uitgaan dat 
de aanvraag niet is aangepast en zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen (Artikel 
4:6 Awb). 

• Om de transparantie in rapportage van (voorgenomen) onderzoek te verbeteren, verwijzen we 
voor (verschillende vormen van) RCT’s naar de CONSORT-statement. Ook wijzen wij u op de 
richtlijnen voor andere type designs.  

• In het projectidee wordt géén uitgewerkte begroting gevraagd. Houd daarom bij het budget in het 
projectidee ook reeds rekening met de kosten van het uitvoeren van een economische evaluatie, 
de inzet van patiëntparticipatie, verspreiding en implementatie van de resultaten, gebruik van 
dataservices etc. voor zover dit van toepassing is bij uw project; Het budgetbedrag van de 
eventuele uitgewerkte aanvraag mag, zonder stevige onderbouwing, niet meer dan 15% afwijken 
van het bedrag in het projectidee.  

• Projectideeën en uitgewerkte aanvragen dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen 
van ZonMw. Op de pagina Voorwaarden en financiën vindt u ook informatie over de METC/CCD 
en de Code Openheid Dierproeven en de Code Biosecurity. 

 
Een uitgebreide toelichting voor het opstellen en indienen van uw projectidee staat beschreven in 
Bijlage 2.  
 
Indiening via ProjectNet 
Aanvragen kunt u uitsluitend elektronisch en conform de richtlijnen indienen via het elektronisch 
indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). De sluitingsdatum voor het indienen is dinsdag 22 september 
2020, om 14.00 uur. 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 
leestekens (zoals aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in ProjectNet zelf 
corrigeren. 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.  
 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: Mariëlle van Avendonk (senior 
programmamanager) of Esther Dalhuisen (programmamanager), te bereiken via het GGG-
secretariaat: 070 349 54 64 of geneesmiddelen@zonmw.nl.  
 
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. 
 
Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het elektronisch indiensysteem van ZonMw (ProjectNet) 
kunt u contact opnemen met de ZonMw-Servicedesk. Deze is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer: 070 349 51 78, e-mail: projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-
mail uw telefoonnummer zodat wij u indien nodig kunnen terugbellen. 
 
  

http://www.consort-statement.org/consort-2010
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/ProjectNet_Toelichting.pdf
mailto:geneesmiddelen@zonmw.nl
http://www.elsi.health-ri.nl/
http://www.elsi.health-ri.nl/
mailto:projectnet@zonmw.nl
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DOWNLOADS EN LINKS 
• Aanvraagformulier 
• Informatiepagina over deze subsidieronde 
• Algemene subsidiebepalingen 
• Procedurebrochure aanvragers 
• Programmapagina GGG 
• Binnen het programma GGG gehonoreerde projecten 
• Voorwaarden en financiën 

 
 
OVERIGE BIJLAGE SUBSIDIEOPROEP 
Bijlage 1 Programmakader Open Ronde 
Bijlage 2 Toelichting indiening projectidee 
Bijlage 3  Flyer Patiëntenfederatie Nederland 
Bijlage 4 Juridische aspecten 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Aanvraagformulier_GGG_open_ronde_10_-_PI.docx
https://publicaties.zonmw.nl/informatiepagina-subsidieronde-open-ronde-10/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/ZonMw_A4_ProcedureAanvragers_201906_def.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/t/subsidierondes/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/t/subsidierondes/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/projecten/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/projecten/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
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Bijlage 1 – Programmakader GGG 
Zonder uitputtend te zijn, geeft deze toelichting een concreter beeld van welke typen 
onderzoek/projecten al dan niet binnen de kaders van deze ronde van het GGG-programma vallen.  
Neem bijtijds contact op met ZonMw indien u twijfelt of uw projectidee passend is. 
 
Wat past wel binnen de Open Ronde van GGG? 
Het project heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van farmacotherapeutische zorg: 
• Op het niveau van het geneesmiddel; het kan hierbij gaan om het gebruik van een geneesmiddel: 

o voor de indicatie waarvoor het geregistreerd is; 
o voor nieuwe (nog) niet geregistreerde indicaties, bijvoorbeeld zeldzame aandoeningen; 
o voor groepen die buiten het kader van de registratie vallen (bijv. kinderen, ouderen en 

zwangeren). 
• Op het niveau van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg.  
 
In deze subsidieronde is financiering van toepassing voor projecten die voldoen aan deze kenmerken: 
• Onderzoek naar in Nederland geregistreerde geneesmiddelen. Indien het onderzochte product nog 

niet als geneesmiddel is geregistreerd dienen er voldoende garanties te zijn dat het na positieve 
resultaten van het onderzoek wel beschikbaar komt voor patiënten. Dit houdt in dat er voldoende 
gegevens voor registratie en vergoeding aanwezig moeten zijn;  

• Het te onderzoeken geneesmiddel voldoet aan de criteria van de Geneesmiddelenwet. 
• In geval van een vergelijkend onderzoek betreft de te onderzoeken interventie een geneesmiddel, 

waarbij de controlearm zowel een geneesmiddel, een placebo als een non-
farmacotherapeutische interventie kan zijn, mits deze non-farmacotherapeutische interventie 
reeds tot de standaardzorg in Nederland behoort en de effectiviteit ervan reeds bekend is in de 
betreffende populatie.  

  
Wat past niet binnen de Open Ronde van GGG? 
• Pre-klinisch onderzoek; 
• Ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen; 
• Vergelijkend onderzoek van een geneesmiddel versus een actieve non-farmacotherapeutische 

interventie, als deze actieve non-farmacotherapeutische interventie niet tot de standaardzorg 
behoort; dit valt onder het programma DoelmatigheidsOnderzoek. Onderzoek waarin een 
geneesmiddel met een placebo wordt vergeleken past uiteraard wel binnen de subsidierondes van 
het GGG-programma; 

• Complexe interventie projecten (hiervoor is een aparte subsidieronde binnen GGG, meld u aan 
voor de nieuwsbrief Geneesmiddelen of houd de pagina Openstaande subsidieoproepen op de 
ZonMw-website in de gaten voor informatie over het openstellen). Onder complexe interventie 
projecten verstaan we interventies die in elk geval uit meerdere op elkaar ingrijpende 
componenten bestaan. Hierbij hoeft het niet noodzakelijkerwijs op voorhand duidelijk te zijn welke 
van de componenten specifiek voor het gewenste effect zorgen; zijn diverse 
disciplines/zorgverleners betrokken, die bij voorkeur werkzaam zijn in verschillende settingen van 
het zorglandschap; en kan een pilotfase onderdeel zijn van het project waarna middels een go/no 
go moment besloten wordt over te gaan op het onderzoek naar de te evalueren interventie; 

• Grote multicenter trials met een (totaal) studiebudget boven de 1 miljoen euro; 
• Onderzoek naar antibiotica dat passend is volgens de criteria van het Antibiotica resistentie-

programma (ABR); Onderzoek naar gepast gebruik van antibiotica dat niet het terugdringen van 
antibioticaresistentie als doel heeft, is wel passend binnen GGG (bijvoorbeeld het vergelijken van 
twee soorten antibiotica of de effectiviteit van een (aangepaste) dosis antibiotica); 

• Ontwikkeling (en validatie) van apps en tools. Onderzoek waarbij de inzet of gebruik van een 
uitontwikkelde app of tool getoetst wordt past wel binnen de subsidierondes van het GGG-
programma; 

• HTA-methodologie ontwikkeling; implementatieonderzoek; of financiering van 
onderwijsmodules/opleidingen. 

• Onderzoek waar expliciet private partijen verantwoordelijk voor zijn (bijvoorbeeld verplicht 
postmarketing surveillance onderzoek);  

• Studies die reeds gestart zijn; 
• De beschikbare subsidie voor de Open Ronde van het GGG-programma voorziet niet in 

daadwerkelijke implementatie van de in de projecten verkregen kennis in de beroepspraktijk;  
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0021505/2015-01-01
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/doelmatigheidsonderzoek/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuwsbrieven/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender/
https://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/antibiotica-resistentie-abr/algemeen/
https://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/antibiotica-resistentie-abr/algemeen/
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Bijlage 2 – Toelichting indiening projectidee 
 
Projectidee algemeen 
• Het projectidee bestaat uit twee gedeelten: 

o De in te vullen velden in ProjectNet; 
o Het ingevulde aanvraagformulier (PDF), dat u meestuurt als bijlage in ProjectNet. 

• Het projectidee is in het Engels geschreven; Nederlandstalige aanvragen worden niet in 
behandeling genomen. 

• Voor een projectidee is het insturen van een hardcopy met ondertekening niet nodig,  
de digitale indiening via ProjectNet volstaat. 

 
A. ProjectNet 
 
Projectleden ║ Project members  
• in ProjectNet kunt u maximaal 10 projectgroepleden opvoeren. U kunt voor deze ronde alléén 

kiezen uit de volgende 6 rollen (let op: in ProjectNet kunt u andere rollen aanvinken, echter wij 
zullen u in het geval van aanvinken van andere dan ondergenoemde 6 rollen verzoeken deze 
alsnog aan te passen):  
o Hoofdaanvrager: is (eind)verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag; tijdens het 

aanvraagproces is dit de contactpersoon voor ZonMw. 
o Projectleider/penvoerder: is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project; tijdens de 

uitvoering van het project is dit de contactpersoon voor ZonMw. 
o Bestuurlijk verantwoordelijke: degene die de rechtspersoon wettelijk of statutair in rechte kan 

vertegenwoordigen. 
o Medeaanvrager: heeft – samen met de hoofdaanvrager – een substantiële en actieve rol bij 

het opstellen en indienen van de aanvraag. 
o Projectcommissielid: is actief betrokken bij de uitvoering van het project; denk bijvoorbeeld 

aan hoofdonderzoeker, co-promotor, HTA-deskundige, data-analist, statisticus etc. 
o Projectadviseur: heeft een adviserende rol bij het project; geen actieve rol in de uitvoering van 

het project en geen direct (financieel) belang. 
• U bent verplicht om in ieder geval de volgende 3 projectgroepleden toe te voegen: 

o Hoofdaanvrager 
o Projectleider/penvoerder 
o Bestuurlijk verantwoordelijk 

• NB: hoofdaanvrager en projectleider/penvoerder kunnen dezelfde persoon zijn. 
• Houd bij de samenstelling van uw projectgroep rekening met de juiste expertise die benodigd is 

voor een succesvolle uitvoering van uw project; denk hierbij ook aan de economische evaluatie, 
de implementeerbaarheid van de resultaten en de patiëntenparticipatie. Indien de vraagstelling 
betrekking heeft op de eerstelijnszorg of ketenzorg is het raadzaam in het projectteam 
zorgverleners uit zowel de eerste als tweedelijnszorg actief te betrekken. 
 

Samenvatting ║ Summary 
• In dit veld in ProjectNet vult u de Engelse samenvatting in. 
• Maximaal 1.500 karakters. 
• Maak gebruik van de volgende kopjes: 

o RESEARCH QUESTION 
o HYPOTHESIS 
o STUDY DESIGN Beschrijving van het type design (zoals cohort studies, modelmatige studies, 

non-inferiority, step wedge, (varianten op) RCT etc.) 
o STUDY POPULATION 
o INTERVENTION 
o OUTCOME MEASURES 
o SAMPLE SIZE/DATA-ANALYSIS 

• Houd er rekening mee dat de samenvatting wordt gebruikt om (buitenlandse) referenten te polsen 
indien u een positief advies krijgt voor het uitwerken van de aanvraag. 

 
Trefwoorden ║ Keywords 
• Geef maximaal vijf Engelstalige trefwoorden, waaronder in ieder geval het specialisme dat 

centraal staat in het project (b.v. internal medicine, psychiatry, geriatrics, general practice etc.) 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Aanvraagformulier_GGG_open_ronde_10_-_PI.docx
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Begroting ║ Budget  
• Vul het subsidiebedrag in dat u bij ZonMw aanvraagt. LET OP: van dit bedrag mag in een 

eventuele uitgewerkte aanvraag, zonder stevige onderbouwing, niet meer dan 15% worden 
afgeweken. Houd daarom bij het budget in het projectidee ook reeds rekening met de kosten van 
het uitvoeren van een economische evaluatie, de inzet van patiëntparticipatie, verspreiding en 
implementatie van de resultaten, gebruik van dataservices etc. voor zover dit van toepassing is bij 
uw project; 

• Vermeld eventuele cofinanciering inclusief bedrag en de status van toezegging van de 
cofinanciering; 

• Geef een korte schriftelijke toelichting op de kosten; 
• Maximaal 1.000 karakters.  
 
B. Aanvraagformulier 
 
Algemene instructies 
• U vult bij alle tekstvakken iets in (behalve bij literatuurreferenties, dit is optioneel). 
• Maak gebruik van de in het aanvraagformulier vermelde kopjes; 
• Er geldt geen beperking voor het aantal karakters en/of woorden per tekstvak, maar de totale 

omvang van het aanvraagformulier is beperkt tot maximaal 3 A4 pagina’s (inclusief 
literatuurreferenties en exclusief de titelpagina met ‘basic application details’); 

• Het is ook mogelijk figuren in te voegen in de tekstvakken; 
• Gebruik lettertype Arial (10-punts grootte); 
• Als u de maximale totale omvang overschrijdt of tekstvakken overslaat, kunnen wij uw aanvraag 

niet in behandeling nemen in deze ronde; 
• Wij raden u aan om, voordat u uw aanvraag definitief gaat uploaden als PDF-bijlage, deze na te 

lopen op onregelmatigheden. Bij het omzetten van Word naar PDF kan het voorkomen dat figuren 
en/of sommige leestekens en symbolen niet goed worden omgezet. 

 
B.1 Titelpagina  
Name of main applicant ║ Naam hoofdaanvrager  
Dit is dezelfde hoofdaanvrager als opgegeven in ProjectNet. 
 
Project title ║ Projecttitel  
Vermeld hier de volledige Engelstalige titel. 
 
Title in Dutch ║ Korte Nederlandstalige titel 
Geef een Nederlandse titel van maximaal 12 woorden die kort en bondig de essentie van het project 
weergeeft. 
(NB: de titel hoeft niet te worden vereenvoudigd tot ‘lekentaal’, maar moet begrijpelijk zijn voor lezers 
met een basale medische achtergrond. Voorbeelden van een dergelijke titel zijn: 
• (Kosten)effectiviteit van [middel X] bij [aandoening A] 
• Inzet van [methode X] voor verbetering therapietrouw bij patiënten met [aandoening A] 
• Observationeel onderzoek naar [middel X] bij [aandoening A] in [populatie Z] 
 
Dutch lay summary ║ Nederlandse lekensamenvatting (max. 1/2 A4) 
Geef een Nederlandse lekensamenvatting (½ A4). Deze samenvatting is bedoeld voor de leden van 
het patiëntenpanel. Houdt u er rekening mee dat de leden van het patiëntenpanel vaak niet medisch 
onderlegd zijn. In deze samenvatting adresseert u in ieder geval de volgende vragen: 
• Waarom wilt u dit onderzoek doen? 
• Welke resultaten hoopt u dat dit onderzoek oplevert? 
• Waarom is dit onderzoek van belang voor patiënten en hun naasten? 
• Hoe gaat u dit onderzoek uitvoeren? 
 
Re-submission of project proposal or grant application ║ Herindiening: 
Geef aan of het project eerder is ingediend als projectidee (project proposal) of als uitgewerkte 
aanvraag (grant application). In geval van een projectidee licht u kort toe op welke punten uw 
projectidee afwijkt van het eerder ingediende projectidee. In geval van een uitgewerkte aanvraag geeft 
u hier alleen het projectnummer en beschrijft u in een aparte bijlage in detail op welke punten uw 
aanvraag afwijkt van de eerder ingediende aanvraag. 
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Research agenda (if applicable)║ Kennisagenda (indien van toepassing) 
Geef aan op welke kennisagenda – geaccordeerd door de wetenschappelijke vereniging en openbaar 
beschikbaar op de website van bijvoorbeeld de FMS, het NHG of de KNMP – uw onderwerp staat en 
specificeer op welke onderzoeksvraag uw projectidee betrekking heeft.  
 
B.2 Projectidee (totaal max 3 pagina’s A4 – excl. titelpagina, incl. literatuurreferenties)    
1. Problem definition and objective(s) ║ Probleemstelling en doelstelling(en)  
• Beschrijf duidelijk de probleemstelling: welke relevante vraag/probleem uit de dagelijkse praktijk 

vormt het uitgangspunt voor uw aanvraag?  
• Vermeld duidelijk de doelstelling(en) van uw project. 
• Is uw aanvraag gericht op een door de beroepsgroep geïdentificeerde kennislacune en staat het 

onderwerp op een kennisagenda die is geaccordeerd door de wetenschappelijke vereniging en 
die openbaar beschikbaar is? Vermeld dit hier dan duidelijk, inclusief verwijzing naar de 
betreffende publicatie. 

• ZonMw stimuleert een optimaal gebruik van data. Geef bij de onderbouwing van de relevantie aan 
of uw onderzoeksvraag met bestaande data beantwoord kan worden. Indien dit niet kan, of 
slechts ten dele, onderbouw de noodzaak van nieuwe dataverzameling. Geef bij het opzetten van 
een nieuwe dataverzameling aan hoe de toegankelijkheid ervan na afloop wordt geregeld. Meer 
informatie hierover vindt u op de ZonMw-website Toegang tot data. 

 
2. Strategy ║ Plan van aanpak 
Maak gebruik van de in het aanvraagformulier aangegeven kopjes om het plan van aanpak van het 
project te beschrijven, tenzij evident is dat deze niet van toepassing zijn voor de studie. Onderbouw 
duidelijk de keuzes die u maakt. 
• Design: een onderzoeksdesign dient aan te sluiten bij de vraagstelling en houdt rekening met de 

haalbaarheid van de studieopzet en inclusie. Hier beschrijft u het type design met een goede 
onderbouwing, die laat zien dat de keuze van het onderzoeksdesign aansluit bij de vraagstelling;  

• Study population: beschrijf de belangrijkste in- en exclusie criteria;  
• Intervention & comparator: beschrijf de behandelingen of interventies. Besteed ook aandacht 

aan de beschrijving van usual care als dat de vergelijkende arm is. Beschrijf, indien van 
toepassing, wat de registratie- en vergoedingsstatus van het geneesmiddel is 
(www.medicijnkosten.nl). Denk hierbij aan het volgende: betreft het een extramuraal 
geneesmiddel en zo ja staat het op Bijlage 2 bij de Regeling zorgverzekering? Betreft het een 
intramuraal geneesmiddel en zo ja is er een add-on? Gaat het om off-label gebruik (oftewel 
gebruik van een geneesmiddel voor een aandoening waarvoor het niet is geregistreerd)?; 

• Outcome parameters: beschrijf de primaire en secundaire uitkomstmaten;  
• Data analysis: beschrijf de primary (efficacy) analysis;  
• Sample size calculation: beargumenteer de power/sample size berekening voor uw studie;  
• Cost effectiveness analyses: geef aan of een economische evaluatie onderdeel uitmaakt van 

het project. Een economische evaluatie, waarin u de kosten en effecten van verschillende 
zorgvormen met elkaar vergelijkt, is een uitgelezen methode om de concrete opbrengsten te 
kwantificeren (zie 4A). Alleen als op de opbrengst doelmatigheid geen effect wordt beoogd, of kan 
worden voorzien dat de interventie, indien die leidt tot gezondheidswinst, ook altijd goedkoper is, 
hoeft geen economische evaluatie te worden uitgevoerd in het project. Beargumenteer dit in dat 
geval duidelijk. 

• Diversity: geef aan in hoeverre rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd, 
gezondheidsvaardigheden, sociaaleconomische status en culturele achtergrond. Geef daarnaast 
specifiek aan hoe u rekening houdt met sekse- en genderspecifieke aspecten en hoe u hier mee 
omgaat in het design en bij de analyses van de studie. Indien dit voor uw studie niet van 
toepassing is, vermeldt u dit expliciet. Zie voor meer informatie de ZonMw-publicatie over 
Diversiteit en de Kennisagenda Gender en Gezondheid. 

 
3. Feasibility of the project ║ Haalbaarheid van het project  
• Geef een duidelijke tijdsplanning van het project en onderbouw dat het project goed uitvoerbaar is 

binnen de looptijd; 
• Denk hierbij ook aan het onderbouwen van de haalbaarheid van de patiënteninclusie in de 

daarvoor geplande tijd. Houd hierbij rekening met het beschikbare aantal patiënten, het aantal 
patiënten dat aan de inclusiecriteria voldoet en het verwachte aantal patiënten dat wil deelnemen. 

https://www.demedischspecialist.nl/kennisinstituut/kennisgebied/kennisagendas
https://www.nhg.org/onderzoeksagenda
https://www.knmp.nl/professie/wetenschap/onderzoeksagenda-2025
https://www.zonmw.nl/en/research-and-results/fair-data-and-data-management/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Bijlagen_subsidieoproep_Open_Ronde_21/Onderbouwing_passendheid_onderzoeksdesign.pdf
http://www.medicijnkosten.nl/
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/algemeen/regeling-zorgverzekering#bijlage-2-bij-de-regeling-zorgverzekering
https://www.z-index.nl/g-standaard
https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/KleurstofDEF.pdf
https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/ZonMw_Kennisagenda_Gender_En_Gezondheid.pdf
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4. Relevance for clinical practice ║ Relevantie voor de klinische praktijk  
Een belangrijk criterium voor toekenning van de subsidie is dat uit de aanvraag helder naar voren 
komt wat de relevantie van het onderzoek voor de dagelijkse praktijk is. Bij het beoordelen van de 
relevantie kijkt de commissie naar twee aspecten.   
 
A. Concrete revenues ║ Concrete opbrengsten  
Het te financieren onderzoek moet leiden tot gezondheidswinst en/of doelmatigheidswinst voor de 
praktijk, dat wil zeggen dat de kwaliteit van de zorg toeneemt door een beter gebruik van beschikbare 
geneesmiddelen. Toelichting op deze elementen: 
• Kwalitatief goede zorg is zorg die persoonsgericht, effectief, veilig, en tijdig is, en toegesneden op 

de behoeften van de individuele patiënt. 
• Er is sprake van gezondheidswinst als, door de geleverde zorg, een voor de patiënt relevante 

verbetering optreedt in één of meer gerapporteerde uitkomstmaten. Dat kan bijvoorbeeld gaan om 
klachtenvermindering, langere overleving, beter functioneren of toename van de kwaliteit van 
leven. 

• Er is sprake van doelmatigheidswinst als de zorg effectiever is tegen aanvaardbare kosten, of 
tenminste even effectief tegen lagere kosten dan voorheen. 

 
In de aanvraag moeten de verwachte opbrengsten zoveel mogelijk zijn gekwantificeerd.  

 
B. Implementation of the results: feasibility and strategy ║  
Implementeerbaarheid van de resultaten: haalbaarheid en plan van aanpak 
• De uitkomsten van het project moeten op grote(re) schaal implementeerbaar zijn in de praktijk. De 

aanvrager moet aangeven hoe dit gerealiseerd kan worden, wat eventuele barrières zijn en hoe 
die geslecht kunnen worden. De kans op en plan van aanpak voor de doorgeleiding van 
bestaande en nieuwe kennis naar de praktijk is een belangrijk beoordelingscriterium. In het 
projectidee dient reeds een duidelijke indicatie te worden gegeven hoe de implementatie van 
verwachte resultaten binnen 2 jaar gerealiseerd gaat worden. Een voorwaarde voor financiering is 
dat het voorstel een breed draagvlak heeft. De gebruikers van de resultaten van het onderzoek 
moeten betrokken zijn bij het ontwerp en de uitvoering van het onderzoek. De uitvoering vindt bij 
voorkeur plaats in een samenwerkingsverband waarbij onderzoekers/zorgverleners uit 
verschillende instituten of centra betrokken zijn. Indien dit niet van toepassing is, vragen wij u dit 
te beargumenteren.  

• De doorgeleiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden via registratie en vergoeding of door richtlijnen en 
zorgstandaarden. De aanvrager dient de route naar implementatie in de praktijk in de aanvraag te 
specificeren. Indien het onderzochte product nog niet als geneesmiddel is geregistreerd dient u te 
beschrijven hoe dit na het onderzoek wel beschikbaar komt voor patiënten. Waar mogelijk wordt al 
voor aanvang van het project contact gelegd met partijen die nodig zijn bij de implementatie van 
de resultaten zoals het CBG, ZiNL, FMS, NHG, KNMP etc. Voor concrete vragen met betrekking 
tot de route naar pakketvergoeding kunt u contact opnemen met het Zorginstituut via ggg@zinl.nl; 

 
Het is ook in de projectidee-fase van groot belang de implementeerbaarheid te kunnen inschatten. 
Meer informatie over implementatiestrategieën en -activiteiten is te vinden op de ZonMw-pagina ‘Maak 
zelf een implementatieplan’ en in de Handleiding Kennisbenutting voor projectleiders.  
Bij het projectidee hoeft u geen implementatieplan in te dienen, maar u kunt de informatie op onze 
website mogelijk gebruiken om de commissie te overtuigen van de implementeerbaarheid van de 
uiteindelijke studieresultaten. 
 
5. Patient participation ║ Patiëntenparticipatie  
• ZonMw hecht veel waarde aan patiëntenparticipatie en wil het patiëntenperspectief terugzien in 

uw projectidee en onderzoek. Uit de subsidieaanvraag moet blijken dat een patiëntenorganisatie 
(of andere ervaringsdeskundigen) de onderzoeksvraag relevant en de voorgestelde aanpak voor 
de patiëntenparticipatie haalbaar vindt. Ook moet duidelijk zijn hoe de onderzoeksopzet en 
budgettering voorziet in het betrekken van patiënten/ervaringsdeskundigen. Welke rol vervullen 
patiënten/ervaringsdeskundigen bijvoorbeeld binnen welke fase van het onderzoek? 

• Zijn er al contacten gelegd met samenwerkingspartners rondom dit thema (bijvoorbeeld 
Patiëntenfederatie Nederland, aandoening specifieke patiëntenorganisatie(s), individuele 
patiëntvertegenwoordigers) en hoe is hun input verwerkt? 

mailto:ggg@zinl.nl
https://publicaties.zonmw.nl/maak-zelf-een-implementatieplan/
https://publicaties.zonmw.nl/maak-zelf-een-implementatieplan/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Maatschappelijke_impact/200325_Handleiding_Kennisbenutting_projectleiders.pdf
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• Zie de flyer van Patiëntenfederatie Nederland (Bijlage 3) en de website 
https://participatiekompas.nl/category/methoden-en-tools/ voor richtlijnen over 
patiëntenparticipatie. 

• Indien het onderwerp niet van toepassing is op uw aanvraag, onderbouwt u dit duidelijk. 
 
NB: met patiëntenparticipatie wordt niet de patiënteninclusie bedoeld! 

 
6. Literature references ║ Literatuurreferenties  

Vermeld hier de referenties die uw aanvraag inhoudelijk onderbouwen en vermijd opsommingen 
van publicaties van uw projectgroep(leden). 
 
 
 

BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT  DE UITGEWERKTE AANVRAAG 
Voor het geval u na de beoordeling van het projectidee op basis van een positief advies wordt 
uitgenodigd tot het indienen van een uitgewerkte aanvraag, kan het handig zijn bij het opstellen van 
het projectidee alvast rekening te houden met de criteria voor de uitgewerkte aanvraag. De 
oproeptekst voor de uitgewerkte aanvragen is leidend, maar houd er rekening mee dat wij bij de 
uitgewerkte aanvraag om de volgende bijlagen kunnen vragen:  
 
• Begroting: op de begroting moet duidelijk zijn voor welke activiteiten subsidie voor aangevraagd 

en door welke partij de activiteiten worden verricht: wie doet wat voor welk geld?  
• Literatuur review: een bijlage met een overzicht van de voor uw studie meest relevante 

publicaties en eventuele lopende studies, waaruit duidelijk moet worden dat een systematische en 
brede verkenning van de literatuur en databases heeft plaatsgevonden. 

• Economische evaluatie: indien van toepassing een onderbouwing van de (gekwantificeerde) 
concrete opbrengsten, eventueel aangevuld met een Budget Impact Analyse (BIA) of 
Kosteneffectiviteitsanalyse (KEA).  

• Inclusieschema: indien van toepassing waaruit blijkt hoeveel patiënten per tijdsperiode per 
centrum worden geïncludeerd. 

• CONSORT Flow Diagram: met schattingen van het aantal patiënten dat beschikbaar zal zijn voor 
deelname aan de studie, het aantal patiënten dat zal voldoen aan de inclusiecriteria, het aantal 
patiënten dat zal uitvallen uit de studie, etc. Dit Flow Diagram maakt bij eventuele honorering ook 
onderdeel uit van de voortgangs- en eindrapportages.  

• Deelnemersverklaringen: indien van toepassing de toezegging(en) van deelnemende 
centra/afdelingen, bij voorkeur inclusief aantal te includeren patiënten. Een template hiervoor is 
beschikbaar; 

• Letter of commitment: in geval van cofinanciering/eigen bijdrage de ondertekende toezeggingen 
voor cofinanciering en/of eigen bijdragen. 

 
In de uitgewerkte subsidieaanvraag beschrijft u wie de rechthebbende is op de Background IP 
(Intellectual Property)/bestaande kennis. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de KTO officer of 
juridisch adviseur van uw organisatie. ZonMw adviseert u deze persoon zo vroeg mogelijk te 
betrekken bij uw aanvraag indien van toepassing. 

 
Bij honorering van uw project vragen we een uitgewerkt datamanagementplan. Meer informatie 
hierover vindt u op de ZonMw-website: Toegang tot data. 
 
Wij verzoeken u hiermee ook alvast rekening te houden bij het opstellen van uw budget in het 
projectidee, evenals met de mogelijke kosten voor de inzet van patiëntenparticipatie. 

https://participatiekompas.nl/category/methoden-en-tools/
https://www.zonmw.nl/en/research-and-results/fair-data-and-data-management/
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Bijlage 3 – Flyer Patiëntenfederatie Nederland 
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Bijlage 4 – Juridische aspecten 
 
Definities 
• Onderzoeksorganisatie of organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding: een entiteit 

(zoals universiteiten of onderzoeksinstellingen, agentschappen voor technologieoverdracht, 
innovatie-intermediairs, entiteiten voor fysieke of virtuele onderzoeksgerichte samenwerking), 
ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke organisatie) of financieringswijze, die zich 
in hoofdzaak bezighoudt met het onafhankelijk verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel 
onderzoek of experimentele ontwikkeling, of met het breed verspreiden van de resultaten van die 
activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht.  
Wanneer dit soort entiteit ook economische activiteiten uitoefent, moet met betrekking tot de 
financiering van, de kosten van en de inkomsten uit die economische activiteiten een gescheiden 
boekhouding worden gevoerd. Ondernemingen die een beslissende invloed op dit soort entiteit 
kunnen uitoefenen in hun hoedanigheid van bijvoorbeeld aandeelhouder of lid van de organisatie, 
mogen geen preferente toegang tot de door deze entiteit verkregen onderzoeksresultaten 
genieten. Zie: artikel 2, punt 83 AGVV.  

 
• Zorginstelling: een organisatorisch verband dat een toelating heeft als bedoeld in artikel 5, eerste 

lid Wet toelating zorginstellingen:  
1) Een organisatorisch verband dat behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur 

aangewezen categorie van instellingen die zorg verlenen waarop aanspraak bestaat 
ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als 
bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet, moet voor het verlenen van die 
zorg een toelating hebben van Onze Minister. 

2) Een toelating kan aan instellingen met een winstoogmerk slechts worden verleend indien die 
instelling behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie. 

      Zie: artikel 5, lid 1, Wet toelating zorginstellingen. 
 
Staatssteunmaatregel 
Wanneer ondernemingen binnen deze subsidieronde subsidie aanvragen, verstrekt ZonMw de 
subsidie onder het DAEB Vrijstellingsbesluit2, mits aan de voorwaarden voldaan wordt. 
(Vrijstellingsbesluit voor diensten van algemeen economisch belang).  
 
ZonMw heeft de beschreven activiteiten onder het kopje ‘doel subsidieoproep’ aangemerkt als 
economische activiteiten van algemeen belang. Voorafgaand aan de subsidieverlening zal ZonMw de 
betreffende onderneming voor de uitvoering van de hierboven beschreven activiteiten afzonderlijk via 
een besluit belasten met het beheer van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (‘DAEB’).  
 
De DAEB zal bestaan uit het uitvoeren van de in het projectvoorstel beschreven activiteiten. Het 
subsidiebedrag mag alleen ingezet worden voor de activiteiten die onder de DAEB vallen. 
Ondernemingen die binnen deze subsidieronde subsidie ontvangen zijn op grond van artikel 5, lid 2 
van het DAEB vrijstellingsbesluit verplicht om in hun boekhouding de kosten en de baten die 
samenhangen met de DAEB activiteiten gescheiden op te nemen van kosten en baten van activiteiten 
die niet onder de DAEB vallen.  
 
Is de looptijd van het project langer dan 3 jaar dan voert ZonMw een tussentijdse controle uit of er 
sprake is van overcompensatie. 
 
Indien honorering plaatsvindt, verleent ZonMw subsidie aan de aanvrager. In geval van een 
onderneming zal dit onder het DAEB vrijstellingsbesluit plaatsvinden. In geval de aanvrager ervoor 
kiest projectactiviteiten door derden te laten uitvoeren dan wordt dit gezien als opdrachtverlening. De 
aanvrager dient hierbij de aanbestedingsregels die van toepassing zijn in acht te nemen. Houd er 
rekening mee dat inkoop/aanbesteding onder dezelfde voorwaarden moet plaatsvinden als die 
waaronder de subsidie wordt verstrekt. Dit moet de aanvrager met betrokken partijen vastleggen in 
een (marktconforme) schriftelijke overeenkomst waarbij bedongen wordt dat resultaten op voorhand 

 
2 Besluit van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend 
aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen, 2012/21/EU, PB EU 
2012 L7/3. 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035917&artikel=3.1.1&g=2016-03-16&z=2016-03-16
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018450&artikel=1&g=2016-03-16&z=2016-03-16
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aan de aanvrager worden overgedragen. Daarnaast betekent dit dat de aanvrager in de aanvraag en 
begroting duidelijkheid moet verschaffen over de te maken kosten (inclusief btw).  
 
Samenwerkingsovereenkomst 
Bij honorering vraagt ZonMw een finale conceptversie (goedgekeurd door partijen maar nog niet 
ondertekend) van de samenwerkingsovereenkomst op om de gemaakte afspraken te beoordelen op 
conformiteit met het toepasselijke Europese staatssteunrecht, de algemene subsidiebepalingen van 
ZonMw en de voorwaarden uit de onderhavige subsidieoproep. Voor de samenwerkingsovereenkomst 
die door de samenwerkende partijen moet worden opgesteld en ondertekend, gelden de voorwaarden 
zoals gepubliceerd op de ZonMw-website onder: Cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking. 
 
Criteria voor bedrijfsdeelname  
Indien er in uw aanvraag een bedrijf deelneemt, houdt u rekening met de volgende punten:  
• Door projecten met bedrijfsdeelname dient bij het item uitgewerkte aanvraag een ‘letter of 

commitment’ te worden ingediend, ondertekend door alle deelnemende partners waarin melding 
wordt gemaakt van de toegezegde in kind en/of in cash bijdrage;  

• Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdaanvrager om de samenwerking goed te regelen. De 
hoofdaanvrager is verplicht de Knowledge Transfer Office (KTO) en juridische afdeling van 
zijn/haar instelling te betrekken;  

• Bedrijven kunnen geen aanspraak maken op financiering van ZonMw en nemen deel voor eigen 
rekening en risico;  

• Bij de uitvoering van dit programma ziet ZonMw erop toe dat de afspraken met betrekking tot de 
(project)resultaten zoveel als mogelijk bevorderen dat deze beschikbaar komen voor de 
gezondheidszorg tegen een redelijke en betaalbare prijs.  

 
Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de 
samenwerkingspartners (= partijen betrokken bij het onderzoek) leiden of kunnen leiden tot het 
verlenen van ongeoorloofde staatssteun. ZonMw behoudt zich het recht voor om bij honorering een 
finale conceptversie (goedgekeurd door partijen maar nog niet ondertekend) van de 
consortiumovereenkomst op te vragen en te beoordelen op conformiteit met het EU-staatssteunrecht, 
de Algemene Subsidiebepalingen van ZonMw en de bijzondere subsidiebepalingen van de 
onderhavige oproep. Indien ZonMw de consortiumovereenkomst niet accepteert of indien een 
onderliggende licentieovereenkomst de benutting van de projectresultaten in juridische zin beperkt, 
wordt geen subsidie verleend.  
 
ZonMw is als zelfstandig bestuursorgaan gehouden zich een eigen oordeel te vormen met betrekking 
tot het risico op het verlenen van onrechtmatige staatssteun. Acceptatie door ZonMw van de relevante 
overeenkomsten ontslaat de subsidieontvanger niet van zijn eigen verantwoordelijkheid ter zake van 
het voorkomen van schending van het Europese staatssteunrecht.  
 
In de uitgewerkte aanvraag dient u onder Background Intellectual Property (IP) te beschrijven wie de 
rechthebbende is op de ingebrachte bestaande kennis (background intellectual property). Indien een 
consortiumpartner die bestaande kennis (al dan niet beschermd door een intellectueel 
eigendomsrecht) inbrengt, slechts een gebruiksrecht hierop heeft op grond van een 
licentieovereenkomst met een derde partij, dient deze consortiumpartner aan te tonen dat de 
onderliggende licentieovereenkomst geen juridische beperkingen zal opleveren ten aanzien van de 
benutting (publicatie, disseminatie en utilisatie) van de projectresultaten.  
 
Letter of Commitment  
ZonMw vereist een Letter of Commitment bij indiening van een uitgewerkte subsidieaanvraag. Omdat 
ZonMw zeker wil weten dat cofinanciers van een project zich juridisch hebben verplicht tot de 
toegezegde bedragen voor de cofinanciering is een Letter of Commitment per cofinancier bij het 
indienen van de uitgewerkte aanvraag verplicht. De Letter of Commitment moet op briefpapier van de 
betreffende cofinancier worden geprint en ondertekend door een persoon die daartoe gemachtigd is. 
De Letter of Commitment mag in principe maar één opschortende voorwaarde bevatten, namelijk dat  
de toezegging met betrekking tot de cofinanciering alléén geldt als ZonMw de subsidieaanvraag 
honoreert. Elke andere voorwaarde zal apart beoordeeld worden door de ZonMw-jurist.  
 
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking/
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Consortium- en/of sponsorovereenkomst  
De ZonMw Algemene subsidiebepalingen (artikel 11) bepalen dat: ‘De resultaten van projecten dienen 
zonder vergoeding ter beschikking te komen van de Nederlandse samenleving dan wel van andere 
projecten op hetzelfde terrein. Eventuele producten kunnen op basis van kostprijs ter beschikking 
worden gesteld. Hiervan kan worden afgeweken als kennisvalorisatie de doelstelling van het 
programma is dan wel wanneer er sprake is van samenwerking met commerciële partijen.’  
Binnen deze oproep worden kennisinstellingen aangemoedigd samen te werken met bedrijven. Na 
toekenning dient een samenwerkingsovereenkomst te worden gesloten. ZonMw zal bij de beoordeling 
van de consortiumovereenkomst rekening houden met de belangen van de commerciële partijen en 
specifiek de bepalingen met betrekking tot de (valorisatie van) de projectresultaten.  
Uit de overeenkomst moet blijken dat:  
• Er daadwerkelijke samenwerking is; samenwerking tussen ten minste twee onafhankelijke partijen 

om kennis of technologie uit te wisselen of om een gemeenschappelijke doelstelling op basis van 
een taakverdeling te bereiken, waarbij de partijen samen de omvang van het 
samenwerkingsproject bepalen, bijdragen aan de tenuitvoerlegging ervan, en het risico en de 
resultaten ervan delen. Contractonderzoek en het verrichten van onderzoeksdiensten alsook 
uitsluitend een financiële bijdrage zonder verdere deelname aan het onderzoeksproject worden 
niet als vormen van samenwerking beschouwd;  

• Onderzoeksorganisaties het recht hebben hun eigen onderzoeksresultaten te publiceren;  
• De kennis die voortkomt uit de samenwerking publiekelijk toegankelijk wordt gemaakt.  
 
Daarnaast dienen er in de samenwerkingsovereenkomst afspraken te worden gemaakt over het 
intellectuele eigendom van de kennis en over de producten die in het project worden ontwikkeld. Bij 
projecten met bedrijfsdeelname dienen deze afspraken over intellectueel eigendom in 
overeenstemming met de Kaderregeling voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (O&O&I-
kaderregeling) te zijn:  
• Resultaten van een samenwerkingsproject waaraan geen intellectuele eigendomsrechten kunnen 

worden verleend mogen worden verspreid en eventuele intellectuele eigendomsrechten die uit de 
activiteiten van de onderzoeksorganisatie(s) voortvloeien volledig aan de 
onderzoeksorganisatie(s) worden toegekend; of  

• De onderzoeksorganisatie(s) van de deelnemende bedrijven een vergoeding ontvangt die 
overeenstemt met de marktprijs voor de intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit het 
samenwerkingsproject en die worden overgedragen aan de deelnemende bedrijven. Eventuele 
bijdragen van deelnemende private partij(en) in de kosten van de publieke partij(en) worden in 
mindering op de compensatie gebracht.  

 
Beoordeling: De consortiumovereenkomst en andere, voor de (project)resultaten relevante 
overeenkomsten worden als onderdeel van het subsidieverleningsproces door ZonMw beoordeeld op 
conformiteit met voornoemde vereisten. Acceptatie van deze afspraken door ZonMw is één van de 
voorwaarden voor honorering. Naast deelnemen aan een consortium kan een organisatie ook 
besluiten financieel bij te dragen aan een project en verder niet actief deel te nemen in de uitvoering 
ervan. Deze organisatie is dan een sponsor of co-financier. Vaak sluit een sponsor een aparte 
overeenkomst af met de hoofdaanvrager/projectleider waarin de voorwaarden worden vastgelegd 
waaronder de sponsor een financiële bijdrage levert aan het project (de sponsorovereenkomst). 
 
Op de ZonMw-website Juridische aspecten bij samenwerken vindt u een voorbeeldovereenkomst als 
hulpmiddel bij het opstellen van een consortium- en/of sponsorovereenkomst.  
 
Wij verzoeken u in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de juridische afdeling, de 
afdeling valorisatie of het Knowledge Transfer Office (KTO) van uw organisatie voor hulp bij het 
opstellen van de consortium- en of sponsorovereenkomst.  
 
Maatschappelijk verantwoord licentiëren 
Bij de uitvoering van dit programma ziet ZonMw erop toe dat de afspraken met betrekking tot de 
(project)resultaten zoveel als mogelijk bevorderen dat deze beschikbaar komen voor de 
gezondheidszorg tegen een redelijke en betaalbare prijs. Derhalve dienen de termen 
‘beschikbaar/beschikbaarheid’ en ‘redelijke en betaalbare prijs’ onderdeel te zijn van de afspraken met 
betrekking tot de (project)resultaten zoals deze voorafgaand aan de start van het project in de 
consortiumovereenkomst en andere, voor de (project)resultaten relevante overeenkomsten 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/juridische-aspecten-bij-samenwerken/
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(bijvoorbeeld sponsorovereenkomst of licentieovereenkomst), door de betrokken partijen zijn 
vastgelegd. De verplichtingen van partijen met betrekking tot ‘beschikbaar/beschikbaarheid’ en 
‘redelijke en betaalbare prijs’ in relatie tot de (project)resultaten, worden aangegaan onder voorwaarde 
dat deze verplichtingen worden overgenomen door opvolgende partijen (kettingbeding). U dient tijdig 
contact op te nemen met de juridische afdeling, de afdeling valorisatie of het Knowledge Transfer 
Office (KTO) van uw organisatie. 
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