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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
Het doel van de subsidieoproep is het ontwikkelen van voorspellende diagnostische tools waarmee 
patiënten beter kunnen worden gestratificeerd om een doelmatigere en gerichtere inzet van 
bestaande dure geneesmiddelen te realiseren.  
 
RANDVOORWAARDEN  
Het doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het efficiënter, veiliger en 
doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Het programma Personalised Medicine is 
onderdeel van het GGG-programma en heeft als doel het waarborgen van een doelmatige 
implementatie van Personalised Medicine in de Nederlandse gezondheidszorg.  
 
Het ministerie van VWS heeft begin 2017 een uitbreiding van het programma Personalised Medicine 
mogelijk gemaakt. De uitbreiding is gericht op de ontwikkeling van diagnostiek die het mogelijk maakt 
op voorhand te voorspellen of een patiënt goed op de behandeling met een duur geneesmiddel zal 
reageren. De patiënt kan zo worden ontzien van bijwerkingen van behandelingen die niet aanslaan. 
Daarnaast kunnen dure geneesmiddelen doelmatiger en gerichter worden ingezet.  
 
Vanuit deze ronde worden projecten gefinancierd gericht op dure geneesmiddelen. Afhankelijk van de 
te realiseren bijdrage aan kostenbeheersing worden ook projecten gefinancierd met andere 
geneesmiddelen. Met de term ‘dure geneesmiddelen’ wordt gedacht aan ‘geneesmiddelen met hoge 
kosten per patiënt’. Als richtsnoer worden hiervoor de criteria genomen die de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) gebruikt om vast te stellen of er een ‘add-on’ DBC voor een geneesmiddel moet 
worden vastgesteld. 
 
De nadruk ligt op diagnostische tools die met enige doorontwikkeling snel in de praktijk toepasbaar 
zijn. Deze oproep is bedoeld voor projecten waarvoor publieke middelen zijn aangewezen. Met andere 
woorden; het ontwikkelen van, validatiestudies van en commercieel ontwikkelde diagnostica vallen 
buiten de scope van deze oproep. Er moet door de aanvrager dan ook aannemelijk te worden 
gemaakt dat een stimulans met publieke gelden nodig is omdat de innovatie anders niet of niet tijdig 
door de markt wordt opgepakt. 
 
De subsidieronde is gericht op onderzoeksprojecten met voorspellende diagnostische tools die aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 
• Het onderzoeksproject zet een concrete klinische validatie en implementatiestap in 

de ontwikkeling van de voorspellende diagnostische tools. 
• Het project maakt het gerichter voorschrijven van bestaande (dure) geneesmiddelen mogelijk. 
• De resultaten van het project leveren een concrete verbetering op van de 

farmacotherapeutische zorg, op het vlak van gezondheidswinst en kosten.  
• De resultaten van het project zijn snel toepasbaar in de praktijk. Onderliggende proof of concept 

studies hebben al potentieel klinisch nut laten zien waardoor implementatie in de klinische praktijk 
op relatief korte termijn realistisch is. 

 
Voor aanvragen binnen deze ronde gelden daarnaast de specifieke voorwaarden zoals beschreven 
in Bijlage 1. 
 
 
Wie kan aanvragen 
o Een projectidee kan alleen door een Nederlandse zorg- of onderzoeksinstelling worden ingediend. 

Uit de projectbeschrijving dient duidelijk naar voren te komen 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. 

o Ondernemingen die geen zorginstelling zijn, kunnen geen hoofdaanvrager zijn. Zorgverzekeraars 
en ondernemingen in de Life Science and Health sector worden echter wel aangemoedigd  
medeaanvrager en co-financier van het project zijn. Hierbij geldt dat zij deelnemen voor eigen 
rekening en risico. 

o 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 staatssteun. ZonMw behoudt zich het recht voor de finale conceptversie 
(goedgekeurd door partijen maar nog niet ondertekend) van de consortiumovereenkomst op te 
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vragen en te beoordelen op conformiteit met het EU-steunkader en de Algemene 
subsidiebepalingen van ZonMw. Als de (eventuele) co-financier niet is opgenomen in de 
consortiumovereenkomst dient u voor de startdatum ook de ondertekende overeenkomst in 
waarin de financiële verplichting van deze co-financier is vastgelegd (de ‘sponsorovereenkomst’). 
Indien ZonMw de consortiumovereenkomst of sponsorovereenkomst niet accepteert, kan geen 
subsidie worden verleend. 

o 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 TTO officer of 
de juridisch adviseur van uw organisatie. ZonMw adviseert u hem / haar zo vroeg mogelijk te 
betrekken bij uw aanvraag indien van toepassing. 
 

 
Welk bedrag kan aangevraagd worden 
In deze ronde worden in principe geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde 
subsidie en de looptijd van het onderzoek. De insteek is projecten te financieren met een looptijd van 
maximaal 4 jaar. Het belangrijkste is dat zowel de omvang van het budget als de looptijd realistisch en 
goed onderbouwd zijn. Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling.  
Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt 9,5 miljoen euro.  
 
 
BEOORDELINGSCRITERIA  
De Personalised Medicine programmacommissie beoordeelt de projectideeën zonder referenten in te 
schakelen. Het accent van deze beoordeling ligt op relevantie en kansrijkheid. Daarnaast toetst de 
commissie globaal op kwaliteit.  
 
Voor deze subsidieoproep zijn de algemene beoordelingscriteria van ZonMw van toepassing, zoals 
vermeld in de Procedurebrochure.  
 
 
Algemene relevantiecriteria ZonMw 
Naast de specifieke inhoudelijke criteria in deze subsidieoproep kijkt ZonMw bij de beoordeling van 
alle projecten naar de volgende algemene relevantiecriteria:  
• Diversiteit  

Diversiteit van mensen: goede projecten houden waar mogelijk rekening met verschillen tussen 
mensen. Bijvoorbeeld met verschillen in leeftijd, sekse, sociaal-economische status, etniciteit en 
culturele achtergrond. Voor tips verwijzen we u graag naar de ZonMw-publicatie over diversiteit en 
de kennisagenda Gender en Gezondheid.  

• Patiëntenparticipatie 
Het onderdeel ‘patiëntenparticipatie’ in de aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld door een 
patiëntenpanel vanuit de 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 het vormgeven van 
patiëntenparticipatie in subsidieaanvragen. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de flyer 
‘Patiëntenparticipatie in onderzoek’ in Bijlage 3. Voor advies over patiëntenparticipatie in uw 
project kunt u contact opnemen met de Patiëntenfederatie Nederland.  

• Toegang tot data 
ZonMw stimuleert optimaal gebruik van data en ondersteunt dit met de subsidiebepaling (artikel 
20) over databestanden. Op de ZonMw-website Toegang tot data vindt u de informatie over 
datamanagement die helpt om uw data vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar en 
duurzaam opgeslagen te maken. Voor de gehonoreerde projecten in deze ronde geldt als 
voorwaarde dat de studieresultaten beschikbaar worden gesteld in het publieke domein.  
Geef bij de onderbouwing van de relevantie aan of uw onderzoeksvraag met bestaande data en 
een daarvoor passende onderzoeksmethodologie beantwoord kan worden. Indien dit niet kan, of 
slechts ten dele, onderbouw dan de toegevoegde waarde van de nieuw te verzamelen data aan 
reeds bestaande datasets. Meer informatie hierover vindt u op de ZonMw-website Toegang tot 
data. U hoeft pas na honorering van uw aanvraag een datamanagementplan te schrijven. 

 
Meer informatie over de algemene ZonMw relevantiecriteria vindt u op de ZonMw-website.   

 

http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/KleurstofDEF.pdf
https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/ZonMw_Kennisagenda_Gender_En_Gezondheid.pdf
https://www.patientenfederatie.nl/contact
http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/toegang-tot-data/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/toegang-tot-data/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/toegang-tot-data/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/relevantiecriteria/
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Programmaspecifieke relevantiecriteria 
Naast de algemene relevantie- en kwaliteitscriteria, zoals beschreven in de ZonMw- 
procedurebrochure voor aanvragers, worden de projectideeën beoordeeld op passendheid binnen 
deze subsidieronde op basis van de voorwaarden zoals beschreven onder Randvoorwaarden. 
  
Daarnaast zijn de GGG-criteria ook voor deze oproep van toepassing: 
 

A. Concrete opbrengsten 
Het te financieren onderzoek moet leiden tot winst voor de praktijk, dat wil zeggen dat het gebruik van 
beschikbare geneesmiddelen verbetert hetzij via optimalisatie van het effect of gebruik of via 
doelmatigheidswinst.  
o De aanvrager dient de verwachte winst zoveel mogelijk gekwantificeerd in de aanvraag uit te 

drukken. Deze winst wordt bijvoorbeeld uitgedrukt in een of meerdere van de volgende 
elementen: 

 Kwaliteit van zorg; 
 Kosteneffectiviteit: doelmatiger maken van farmacotherapeutische zorg (goede 

kwaliteit tegen aanvaardbare kosten). 
o De concrete opbrengst voor de praktijk maakt onderdeel uit van het relevantiecriterium en is een 

verfijning daarvan. Bij gelijke overall relevantiescore wordt in eerste instantie geprioriteerd naar 
hoogste reëel geschatte concrete opbrengst voor de praktijk. De aanvrager voegt het hiervoor 
bestemde Excel-formulier als bijlage bij de aanvraag toe. 

o De aanvrager geeft aan of er gebruik gemaakt gaat worden van bestaande data en in hoeverre 
nieuwe data verzameld gaan worden.  

o Er moet door de aanvrager aannemelijk gemaakt worden  dat een stimulans met publieke gelden 
nodig is omdat de innovatie anders niet of niet tijdig door de markt wordt opgepakt. 
 

B. Implementeerbaarheid van de resultaten: haalbaarheid en plan van aanpak 
De implementatie van de uitkomsten van het project naar de praktijk moet worden gewaarborgd. De 
aanvraag moet helder maken dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen. 
o De doorgeleiding van bestaande en nieuwe kennis naar de praktijk is een vereiste om voor  

onderzoeksfinanciering vanuit het programma in aanmerking te komen. Alle hiervoor benodigde 
partijen worden bij de aanvraag betrokken. 

o 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, 
is het noodzakelijk  dit te beargumenteren. 

o 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 CBG, FMS, NHG, KNMP, IGZ, 
Zorginstituut Nederland (ZiNL) etc. Voor concrete vragen over de route naar pakketvergoeding 
kunt u contact opnemen met het ZiNL via ggg@zinl.nl. 

o De implementeerbaarheid maakt deel uit van het relevantiecriterium en is een verfijning daarvan. 
Bij gelijke overall relevantiescore wordt in tweede instantie (na concrete opbrengsten) 
geprioriteerd naar zo breed mogelijke (onderbouwde) implementeerbaarheid in de praktijk. 

 
Kwaliteitscriteria 
Zie de Procedurebrochure voor de kwaliteitscriteria die ZonMw hanteert. 
 
 
PROCEDURE & TIJDPAD 
Bij het schrijven van de subsidieaanvraag dient rekening gehouden te worden met de volgende 
punten: 
• Een handleiding voor indiening in ProjectNet is te vinden in Bijlage 2. 
• Schrijf uw aanvraag in het Engels; Nederlandstalige aanvragen worden niet in behandeling 

genomen.  
• Projectideeën dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen van ZonMw. 
• Op de ZonMw pagina Voorwaarden en financiën vindt u ook informatie over de METC / CCD en 

de Code Openheid Dierproeven en de Code Biosecurity.  

http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
mailto:ggg@zinl.nl
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
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• Reserveer een deel van uw projectbudget voor communicatie en implementatie. Neem dit op in 
uw begroting.  

• In het projectidee wordt geen gespecificeerde begroting gevraagd. Bij een uitgewerkte aanvraag is 
het wel verplicht om een begroting toe te voegen, waarbij het totale bedrag niet meer mag zijn dan 
15% boven het bedrag van het projectidee. 

• Bij een uitgewerkte aanvraag wordt gevraagd een early HTA-assessment uit te voeren, om 
zodoende op systematische wijze de opbrengsten in kaart te brengen. 

• De aanvrager kan bij een projectidee alleen verplichte bijlagen toevoegen. Andere bijlagen 
worden niet meegenomen bij de beoordeling van uw aanvraag. De verplichte bijlage die u kunt 
toevoegen bestaat uit  één document (PDF) met daarin het aanvraagformulier en de 
doelmatigheidsanalyse: 
- Aanvraagformulier 
- Doelmatigheidsanalyse 

 
 
Beoordelingsprocedure 
Voor de procedures voor de beoordeling van subsidieaanvragen verwijzen we u naar de 
procedurebrochure aanvragers.  
 
Op basis van de beoordeling van de projectideeën door de programmacommissie vindt een selectie 
plaats van projectvoorstellen die worden uitgenodigd om te worden uitgewerkt tot een 
subsidieaanvraag (uitgewerkte aanvraag). Uitgewerkte aanvragen worden 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 en relevantie) gebeurt door de 
programmacommissie op basis van de aanvraag, de referentrapporten en het wederhoor. 
 
Prioritering bij gelijke kwaliteits- en relevantiescore bij uitgewerkte aanvragen 
Wanneer het beschikbare budget ontoereikend is en er meerdere aanvragen met een gelijke 
kwaliteits- en relevantiescore zijn, geeft de commissie in deze ronde prioriteit aan projecten die zich (in 
onderstaande volgorde) richten op: 
 

1. Concrete verbetering van de farmacotherapeutische zorg, op het vlak van gezondheidswinst 
en/of kostenreductie; 

2. Een gunstige(r) kosten/batenratio (kosten diagnostische tool in verhouding tot batengerichte 
inzet geneesmiddelen); 

3. Cofinanciering van het project door bijvoorbeeld farmaceutische of diagnostische bedrijven 
en/of verzekeringsmaatschappijen. 

 
Hoe meer van deze kenmerken voor de uitgewerkte aanvraag van toepassing zijn, hoe hoger de 
plaats in de ranking.  
Daarnaast kan de commissie een evenwichtige spreiding van het totale beschikbare subsidiebudget 
over verschillende relevante aandachtsgebieden en centra als aanvullende afwegingsgrond 
toepassen. Dit kan betekenen dat een voorstel met een goede beoordeling niet wordt gehonoreerd als 
er binnen hetzelfde aandachtsgebied of centrum al een ander voorstel wordt gehonoreerd.  
 
De commissie kan als onderdeel van de toekenning van de subsidie een project specifieke 
begeleidingsgroep of gebruikerscommissie instellen om beoordeling, voortgang van het project en 
inbedding in de praktijk te borgen.  
 
Tijdpad 
Deadline indienen projectidee 12 september 2017; 14.00 uur 
Ontvangst advies commissie Eind november 2017 
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 13 februari 2018 
Ontvangst commentaar referenten 15 maart 2018 
Deadline indienen wederhoor 29 maart  2018 
Besluit Half juni 2018 
Uiterlijke startdatum December 2018 

 

http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/A._Application_form_Personalised_Medicine_-_Development_of_predictive_diagnostics.docx
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/A._Application_form_Personalised_Medicine_-_Development_of_predictive_diagnostics.docx
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/B._Estimation_of_potential_health_care_efficiency_gain.xlsx
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/B._Estimation_of_potential_health_care_efficiency_gain.xlsx
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
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Meer informatie 
Voor meer informatie en details wordt nadrukkelijk verwezen naar de kaders van de ronde (Bijlage 1), 
en de toelichting voor indiening (Bijlage 2). Informatie over de achtergrond, doelstellingen en 
organisatie van het GGG-programma staat beschreven in de GGG-programmatekst op de ZonMw-
website. 
 
 
INDIENEN 
 
Indiening (via ProjectNet) 
Aanvragen kunnen uitsluitend elektronisch en conform de richtlijnen worden ingediend via het 
elektronisch indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Sluitingsdatum voor het indienen is dinsdag 12 
september 2017, om 14.00 uur. 
 
TIPS  
• Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt moet u zich eerst aanmelden als 'Nieuwe 

gebruiker'. Zie de ProjectNet 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 leestekens (zoals 
aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in ProjectNet zelf corrigeren.  
 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Ilse Custers (programmasecretaris), te bereiken 
via het programmasecretariaat:  
Telefoon: 070 349 53 00 
Email: geneesmiddelen@zonmw.nl.  
 
Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het elektronisch indiensysteem (ProjectNet) kunt u contact 
opnemen met de ZonMw-helpdesk. Deze is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 
uur: 
Telefoon: 070 349 51 78 
Email: projectnet@zonmw.nl.  
Vermeld in de e-mail uw telefoonnummer zodat wij u zonodig kunnen bellen.  
 
Downloads 
• Aanvraagformulier 
• Doelmatigheidsanalyse 
 
Links 
• Algemene subsidiebepalingen ZonMw 2013 
• Procedurebrochure aanvragers 
• NZA geneesmiddelen  
• ZonMw-programma Personalised Medicine 
 
 
 
 
  

http://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/150324_programmatekst_GGG_2016-2019_DEF.pdf
http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
mailto:geneesmiddelen@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/A._Application_form_Personalised_Medicine_-_Development_of_predictive_diagnostics.docx
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/B._Estimation_of_potential_health_care_efficiency_gain.xlsx
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven-en-prestaties/Prestatie_en_tarieventabel_add_on_geneesmiddelen_2016_12
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/translationeel-onderzoek/programmas/programma-detail/personalised-medicine/
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Overige bijlagen subsidieoproep 
Bijlage 1 
Voorwaarden projecten subsidieronde ‘Ontwikkeling Voorspellende Diagnostiek’ 
Bijlage 2 
Toelichting indiening projectidee 
Bijlage 3 
Flyer Patiëntenfederatie Nederland 
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Bijlage 1  
 
Voorwaarden projecten subsidieronde ‘Ontwikkeling Voorspellende Diagnostiek’  
 
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. 
 

 Voorwaarden voor projecten in de subsidieronde ‘Ontwikkeling Voorspellende Diagnostiek’ 

Kader  

Kaders De subsidieronde is gericht op onderzoeksprojecten met voorspellende 
diagnostische tools die aan de volgende voorwaarden voldoen: 
- Het onderzoeksproject zet een concrete klinische validatie en 

implementatiestap in de ontwikkeling van de voorspellende diagnostische 
tools. 

- Het project maakt het gerichter voorschrijven van bestaande (dure) 
geneesmiddelen mogelijk. 

- De resultaten van het project leveren een concrete verbetering op van de 
farmacotherapeutische zorg, op het vlak van gezondheidswinst en kosten.  

- Het project richt zich op geregistreerde geneesmiddelen (peildatum: deadline 
uitgewerkte aanvraag). 

- Het project richt zich primair op een of meerdere ’dure geneesmiddelen’ 
(conform de criteria die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gebruikt om te 
bepalen of een ‘add-on’ DBC wordt vastgesteld voor een geneesmiddel).   

- Afhankelijk van de te realiseren bijdrage aan kostenbeheersing worden ook 
projecten gefinancierd met andere geneesmiddelen. 

- De resultaten van het project zijn snel toepasbaar in de praktijk. 
Onderliggende proof of concept studies hebben al potentieel klinisch nut laten 
zien waardoor implementatie in de klinische praktijk op relatief korte termijn 
realistisch is. 

- Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande infrastructuur en 
aangesloten op lopende initiatieven, onder andere om deze infrastructuur te 
innoveren. 

- Data stewardship wordt uitgevoerd met de juiste kwaliteitsborging en volgens 
de FAIR principes.1 

- Validatie van commercieel beschikbare diagnostische tools is niet passend in 
deze ronde. 

Aanvraag - Het project moet concrete hypotheses geformuleerd hebben die toetsbaar 
zijn. 

- Het project heeft een solide statistische onderbouwing. Innovatieve trial 
designs inclusief innovatieve statistiek strekken tot de aanbeveling.  

- De interventie moet beschikbaar en goed toepasbaar zijn voor gebruik in de 
dagelijkse klinische praktijk. Samenwerking in de vorm van (indien wenselijk 
internationale) consortia wordt gestimuleerd.  

- Alle stakeholders die een rol spelen in de implementatie van de interventie 
worden in het project betrokken. Het project heeft aantoonbaar draagvlak bij 
de betrokken beroepsgroep(en) of beschrijft waarom draagvlak op dit moment 
ontbreekt en wat wordt ondernomen om dat te realiseren. 

- Het project voldoet aan alle Health Technology Assessment (HTA) vereisten 
die nodig zijn voor een overtuigende onderbouwing van de kosteneffectiviteit. 

- Het borgen van dataopslag en -stewardship volgens de FAIR principes 
(Findable, Accessible, Interoperable & Reusable) door het aantoonbaar 
koppelen met bestaande (inter)nationale initiatieven die data-, materiaal- en 
sampleopslag mogelijk maken, is integraal onderdeel van het project. 

                                                      
1 http://data4lifesciences.nl/hands/handbook-for-adequate-natural-data-stewardship/ 
 

http://data4lifesciences.nl/hands/handbook-for-adequate-natural-data-stewardship/
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Hiervoor wordt 5% van het budget gereserveerd. Alleen voldoende 
beargumenteerd kan hiervan worden afgeweken. Er staat omschreven hoe dit 
in het project vormgegeven wordt. 

- Alle resultaten van projecten moeten zo spoedig mogelijk na afloop van het 
project toegankelijk te worden gemaakt voor verder onderzoek en/of 
exploitatie in het kader van het programma Toegang tot Data #TTD. Dit maakt 
tevens onderdeel uit van de algemene subsidiebepalingen van ZonMw.2 

- De projectideeën worden in het Engels ingediend. 
 
De volgende projecten komen NIET in aanmerking voor subsidie: 
- Onderzoek naar diagnostische tools voor nieuwe, nog niet eerder 

geregistreerde geneesmiddelen. 
- Onderzoek waar expliciet private partijen verantwoordelijk voor zijn. 
- Vergelijkend onderzoek van een geneesmiddel versus een actieve non-

farmacotherapeutische interventie (dit valt onder het programma 
DoelmatigheidsOnderzoek; zie www.zonmw.nl/DO). 

- Studies die reeds gestart zijn. 
- Pre-klinisch onderzoek. 

Internationaal De ZonMw-subsidievoorwaarden voorzien niet in het verstrekken van subsidie 
aan een niet-Nederlandse organisatie (als bestuurlijk verantwoordelijke). Een 
subsidiebeschikking is per definitie bestemd voor een Nederlandse organisatie. 
Dit heeft onder andere te maken met het eventueel terugvorderen van toegekend 
budget. De toekenning van subsidie bij samenwerking met buitenlandse 
organisaties hangt af van de nationaliteit van de onderzoekers, in welk(e) land(en) 
het project wordt uitgevoerd en voor wie de resultaten relevant zijn. 

Proces  1. Ontvankelijkheidscheck ZonMw. Zo wordt gecontroleerd of uw projectidee 
binnen de gestelde randvoorwaarden past. Denkt u daarbij aan: het max. 
aantal pagina’s, het juiste lettertype, etc. 

2. Beoordeling projectidee door de commissie. 
3. Advies projectidee. 
4. Uitgewerkte aanvraag. 
5. Ontvankelijkheidscheck ZonMw. 
6. Beoordeling door externe referenten (inter)nationale experts, Zorg Instituut 

Nederland (ZiNL) en het patiëntenpanel van de Patiëntenfederatie Nederland. 
7. Wederhoor. 
8. Eindoordeel en prioritering commissie. 
9. Besluit ZonMw. 

Deelname 
bedrijven 

De projectleider moet in dienst zijn van een Nederlandse onderzoeksorganisatie. 
Commerciële partijen kunnen geen hoofdaanvrager of mede-aanvrager zijn, maar 
worden wel aangemoedigd co-financier van het project te zijn. Uit de 
projectbeschrijving dient duidelijk naar voren te komen 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. Uiteraard dienen de voorstellen en aanvragers te 
voldoen aan de ZonMw-subsidievoorwaarden en mogen ingediende projecten niet 
leiden tot staatssteun, die bij de Europese Commissie moet worden aangemeld.  

Expertise HTA-expertise in het projectteam is vereist. Hiervoor geeft het projectidee een 
overtuigende onderbouwing. 

Monitoring De commissie monitort de voortgang van het project. Naast rapportages 
halverwege en aan het einde van het project, wordt u na 25% van de looptijd 
gevraagd een status update aan te leveren.  

Verplichte 
bijlagen bij de 
uitgewerkte 
aanvraag 

Bij de uitgewerkte aanvraag (NIET bij het projectidee) zijn de volgende bijlagen 
verplicht: 
- Onderbouwing van de verwachte opbrengsten in daarvoor aangeleverd 

format.  

                                                      
2 http://www.zonmw.nl/nl/themas/thema-detail/toegang-tot-data/ 

file://FILESERVER-03/g-$/Team%20KD/2.%20Programma's/GGG%20programma/04%20Ronde/5.1d%20Personalised%20Medicine%20Ronde%20Diagnostiek/1.%20Oproep/PI/www.zonmw.nl/DO
http://www.zonmw.nl/nl/themas/thema-detail/toegang-tot-data/
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- Review van de literatuur.  
- Getekende documentatie van eventuele toezegging van cofinanciering is 

vereist bij de uitgewerkte aanvraag. 
- Indien sprake is van een consortium dient u de door alle partijen 

ondertekende consortiumovereenkomst in, zodat ZonMW deze kan  
beoordelen op conformiteit met het EU-steunkader en de Algemene 
subsidiebepalingen van ZonMw. Als de (eventuele) co-financier niet is 
opgenomen in de consortiumovereenkomst dient u voor de startdatum ook de 
ondertekende overeenkomst in waarin de financiële verplichting van deze co-
financier is vastgelegd (de ‘sponsorovereenkomst’). Indien ZonMw de 
consortiumovereenkomst of sponsorovereenkomst niet accepteert wordt geen 
subsidie verleend. 

- Gedetailleerde begroting. 
- Early HTA assessment conform aangeleverde vragenlijst. 
- Datamanagementplan: onderzoekers die met ZonMw-subsidie een 

dataverzameling opbouwen, moeten deze beschikbaar stellen voor hergebruik 
in ander onderzoek (zie www.zonmw.nl/ttd). 

 
  



                                             Goed Gebruik Geneesmiddelen 
                                     Personalised Medicine – Ontwikkeling voorspellende Diagnostiek 
 

10 
 

Bijlage 2 
 
Toelichting indiening projectidee Goed Gebruik Geneesmiddelen  
(Personalised Medicine – Ontwikkeling Voorspellende Diagnostiek) 
 

 
- Het projectidee bestaat uit meerdere gedeelten: 

1. De in te vullen velden in ProjectNet. 
2. Het ingevulde aanvraagformulier + bijgevoegde doelmatigheidsanalyse (PDF), dat u 

meestuurt als bijlage in ProjectNet. 
- Voor een projectidee is het insturen van een hardcopy met ondertekening niet nodig, de digitale 

indiening via ProjectNet volstaat. 
- Het projectidee is in het Engels geschreven; Nederlandstalige aanvragen worden niet in 

behandeling genomen. 
 

 
Aandachtsgebieden ║ Areas of interest 
- Plaats bij elk van de twee onderdelen slechts 1 kruisje; het gaat daarbij om de keuze die het meest 

aansluit bij uw project. 
 
Projectleden ║ Project members  
- Een projectgroep kan uit maximaal 10 projectleden bestaan. U kunt alleen kiezen uit de volgende 

6 rollen: 
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 patiëntenparticipatie en het potentiële vervolgtraject.  

- HTA-expertise in het projectteam is vereist. Hiervoor geeft het projectidee een overtuigende 
onderbouwing. 
 

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

o PROBLEM DEFINITION/OBJECTIVE 
o STUDY DESIGN  
o STUDY POPULATION 
o DIAGNOSTIC INTERVENTION & COMPARATOR 
o OUTCOME MEASURES 
o SAMPLE SIZE 
o DATA-ANALYSIS 
o ECONOMIC EVALUATION 

PROJECTIDEE ALGEMEEN 

A. PROJECTNET 
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- 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.). 
 
Disciplines ║ Disciplines 
- Selecteer de discipline(s) die het meest van toepassing is/zijn voor uw project. 
 
Budget en toelichting op het budget ║ Budget and explanation of the budget 
- Vul het subsidiebedrag in dat u bij ZonMw aanvraagt. LET OP: van dit bedrag mag in een 

eventuele uitgewerkte aanvraag 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 (patiënt)participatie, datamanagement, communicatie en 
implementatie; 

- 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.1 ALGEMEEN 
- U dient bij alle tekstvakken iets in te vullen (behalve bij literatuurreferenties, dit is optioneel);  
- U maakt 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 de aanvraag beperkt zich tot maximaal 4 pagina’s A4 (exclusief de titelpagina, maar 
inclusief de literatuurreferenties); 

- Het is ook mogelijk om figuren toe te voegen in de tekstvakken; 
- U gebruikt lettertype Arial (10-punts grootte); 
- Als u de maximale totale omvang overschrijdt of tekstvakken overslaat, wordt uw aanvraag niet in 

behandeling genomen in deze ronde;  
- Wij adviseren u 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.2 TITELPAGINA (MAX. 1 PAGINA A4) 
 
Name of main applicant ║ Naam hoofdaanvrager  
- Dit is dezelfde hoofdaanvrager als opgegeven in ProjectNet. 
 
Organisation ║ Organisatie  
- Vermeld hier de naam van de organisatie die bestuurlijk verantwoordelijk is voor de aanvraag. 

 
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 dient begrijpelijk te zijn voor 
lezers met een basale medische achtergrond. 

 
Dutch lay summary ║ Nederlandse lekensamenvatting 
- Geef een Nederlandse lekensamenvatting, passend op de titelpagina (max ½ A4).  

o Waarom wilt u dit onderzoek doen? 
o Welke resultaten hoopt u dat dit onderzoek oplevert? 
o Waarom is dit onderzoek van belang voor patiënten en hun naasten? 
o Hoe gaat u dit onderzoek uitvoeren? 

B. AANVRAAGFORMULIER (download hier) 

http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/A._Application_form_Personalised_Medicine_-_Development_of_predictive_diagnostics.docx
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o Hoe gaat u de resultaten van het onderzoek verder brengen? 
 
B.3 SUBSIDIEAANVRAAG (TOTAAL MAX. 4 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 klinische praktijk 

vormt het uitgangspunt voor uw aanvraag? 
- Beschrijf de rationale: welke bestaande pilotdata zijn aanleiding om gerichtere inzet van 

geneesmiddelen mogelijk te maken. Welke hypothese wilt u in de studie onderzoeken? Welke 
stappen voorziet u noodzakelijk voor implementatie die leidt tot gerichtere inzet van 
geneesmiddelen? Beschrijf hoe u deze stappen wilt zetten en welke informatie/acties daartoe 
nodig zijn. 

- Vermeld duidelijk de doelstelling(en) van uw project. 
 
2. Strategy ║ Plan van aanpak 
- U maakt gebruik van de in het aanvraagformulier aangegeven kopjes om het plan van aanpak van 

het project te beschrijven: 
• Design: benoem het design en onderbouw het design c.q. ontwerp van de studie/evaluatie; 
• Beschrijf het design van de diagnostische tool; 
• Population: beschrijf de belangrijkste in- en exclusie criteria;  
• Diagnostic intervention & huidige klinische praktijk: beschrijf de behandelingen, methodieken of 

interventies, inclusief doseringen en toedieningsvorm. Beschrijf de eventuele vergelijkende arm 
en onderbouw de keuze hiervoor; 

• Beschrijf de potentiële impact van inzet van de diagnostisch tool voor de patiënt. 
• Outcome parameters: beschrijf primary endpoint, secondary endpoints and safety assessment;  
• Data analysis: beschrijf de primary analysis;  
• Sample size calculation: beargumenteer de power/sample size berekening voor uw studie;  
• Economic evaluation: benoem het design van de economische evaluatie, bij voorkeur vanuit 

maatschappelijk perspectief. Hierbij wordt verwezen naar de Richtlijn voor het uitvoeren van 
economische evaluaties in de gezondheidszorg van Zorginstituut Nederland.   

• Diversity: geef aan in hoeverre rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd, 
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, vermeld 
u dit expliciet.  

- In het algemeen: onderbouw duidelijk de keuzes die worden gemaakt. 
 
3. Feasibility of the project ║ Haalbaarheid van het project 
- Maak gebruik van de in het aanvraagformulier aangegeven kopjes; geef een duidelijke 

tijdsplanning van het project en onderbouw dat het project goed uitvoerbaar is binnen de looptijd. 
- Denk ook aan het onderbouwen van de haalbaarheid van de patiënteninclusie. 
- Geef een realistische indruk van de kansen en belemmeringen bij de uitvoer van het project. 
 
4. Relevance for practice ║ Relevantie voor de praktijk  
- Een belangrijk criterium voor toekenning is dat uit de aanvraag helder naar voren komt dat het 

onderzoek relevant is voor de klinische praktijk en dat de gebruikers van de uitkomsten 
aantoonbaar betrokken zijn bij zowel het ontwerp als de uitvoering van het project.  

- Hierbij gaat u in op elk van de volgende twee aspecten (A en B):  
 

A. Concrete revenues / Concrete opbrengsten 
Het te financieren onderzoek moet leiden tot concrete verbetering van de farmacotherapeutische 
zorg, op het vlak van gezondheidswinst en/of doelmatigheidswinst.  

o De aanvrager dient de verwachte winst zoveel mogelijk gekwantificeerd in de aanvraag uit 
te drukken. Deze winst wordt bijvoorbeeld uitgedrukt in een of meerdere van de volgende 
elementen: 
 Kwaliteit van zorg; 
 Kosteneffectiviteit: doelmatiger maken van farmacotherapeutische zorg (goede 

kwaliteit tegen aanvaardbare kosten); 

https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/rubrieken/pakket/pakketbeheer/1511-richtlijn-voor-het-uitvoeren-van-economische-evaluaties-in-de-gezondheidszorg/1511-richtlijn-voor-het-uitvoeren-van-economische-evaluati
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/rubrieken/pakket/pakketbeheer/1511-richtlijn-voor-het-uitvoeren-van-economische-evaluaties-in-de-gezondheidszorg/1511-richtlijn-voor-het-uitvoeren-van-economische-evaluati
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o De concrete opbrengst voor de praktijk maakt onderdeel uit van het relevantiecriterium en 
is een verfijning daarvan. Bij gelijke overall relevantiescore wordt in eerste instantie 
geprioriteerd naar hoogste reëel geschatte concrete opbrengst voor de praktijk. 

 
B. Implementation of the results: feasibility and strategy / Implementeerbaarheid van de 

resultaten: haalbaarheid en plan van aanpak 
De implementatie van de uitkomsten van het project moeten worden gewaarborgd. De aanvraag 
moet helder maken dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen. 
o De doorgeleiding van bestaande en nieuwe kennis naar de praktijk is een vereiste om voor 

onderzoeksfinanciering vanuit het programma in aanmerking te komen. Alle hiervoor 
benodigde partijen dienen bij de aanvraag te worden betrokken. 

o 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, is het noodzakelijk dit te beargumenteren. 

o 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 CBG, OMS, NHG, KNMP, IGZ, 
Zorginstituut Nederland (ZiNL) etc. Voor concrete vragen met over de route naar 
pakketvergoeding kunt u contact opnemen met het ZiNL via ggg@zinl.nl. 

o De implementeerbaarheid maakt deel uit van het relevantiecriterium en is een verfijning 
daarvan. Bij gelijke overall relevantiescore wordt in tweede instantie (na concrete opbrengsten) 
geprioriteerd naar zo breed mogelijke (onderbouwde) implementeerbaarheid in de praktijk. 

 
5. Patient participation ║ Patiëntenparticipatie  
- U wordt verzocht in te gaan op de volgende aspecten:  

o  Wat is de meerwaarde van de opbrengst van het onderzoek voor patiënten? 
o  Op welke manier en met welk doel heeft u patiënten/(eind)gebruikers betrokken bij de 

onderzoeksopzet (bijvoorbeeld welke rol vervullen patiënten/(eind)gebruikers binnen welke 
fasen van het onderzoek en het verder brengen van de resultaten)? 

o  Hoe stelt u de gebruikerscommissie samen en wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van 
de gebruikerscommissie?  

o  Zijn er contacten met samenwerkingspartners rondom dit thema (bijvoorbeeld Patiëntenfederatie 
Nederland, aandoening-specifieke patiëntenorganisaties, individuele patiëntvertegenwoordigers) 
en hoe is hun input verwerkt?  

- Indien het onderwerp volgens u niet van toepassing is op uw aanvraag, vragen wij u dit duidelijk te 
onderbouwen.  

NB: met patiëntenparticipatie wordt niet de patiënteninclusie bedoeld! 
 
6. Literature references ║ Literatuurreferenties  
- Vermeld alleen referenties die uw aanvraag inhoudelijk onderbouwen en vermijd opsommingen 

van publicaties van uw projectgroep(leden). 
 
 
  
 

mailto:ggg@zinl.nl
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BELANGRIJKE INFORMATIE OVER 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, dan kan het handig zijn om bij het 
opstellen van het projectidee alvast rekening te houden met onderstaande criteria voor de 
uitgewerkte aanvraag. Bij een eventuele uitgewerkte aanvraag dient u toe te voegen: 

• 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): 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 (indien van toepassing). Dit Flow Diagram maakt bij eventuele 
honorering ook onderdeel uit van de voortgangs- en eindrapportages. 

• Deelnemersverklaringen: toezegging(en) van deelnemende centra/afdelingen, bij voorkeur 
inclusief het aantal te includeren patiënten. 

• In geval van cofinanciering / eigen bijdrage: ondertekende toezeggingen voor cofinanciering 
en/of eigen bijdragen. 

• Bij honorering van uw project vragen we een uitgewerkt datamanagementplan. Meer informatie 
hierover vindt u op www.zonmw.nl/ttd. 

 
U wordt verzocht om 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. 

http://www.zonmw.nl/?id=ttd
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