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Oproep Palliantie ronde 2018/2019 onderzoek 
Onderwerpen: bestaande interventies, palliatieve zorg, implementatie, effectiviteit 
 
Datum geplaatst: 22 november 2018 
Deadline:12 februari 2019, 14.00 uur 
 
Om het beoordelingsproces goed voor te kunnen bereiden, vragen wij u om ons te laten weten of u 
van plan bent om een subsidieaanvraag in te dienen voor deze oproep. U doet dit door uiterlijk 20 
december 2018 de interessepeiling op onze website in te vullen. 
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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
 
Programma Palliantie. Meer dan zorg 
Het programma Palliantie. Meer dan zorg draagt, als onderdeel van het Nationaal Programma 
Palliatieve Zorg (NPPZ), bij aan het verbeteren van de palliatieve zorg, zodat mensen in de laatste 
levensfase en hun naasten tijdig passende zorg ontvangen waarbij de behoeften en wensen van hen 
centraal staan. 
 
Ruimte voor bestaande interventies 
De palliatieve zorg is volop in beweging. Sinds het najaar van 2017 is er het Kwaliteitskader palliatieve 
zorg Nederland waarin beschreven is wat goede palliatieve zorg inhoudt. Diverse lopende projecten 
uit het programma Palliantie. Meer dan zorg leveren nu resultaten op of gaan resultaten opleveren 
voor de verschillende domeinen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. ZonMw wil binnen 
het programma Palliantie. Meer dan zorg ruimte bieden aan bestaande interventies die, om onderdeel 
te worden van de reguliere zorg, doorontwikkeling nodig hebben. Afhankelijk van de stand van zaken 
met betrekking tot de interventie kan het onderzoek zich richten op het verhogen van de bewijskracht 
en/of op het gebied van de implementeerbaarheid.   
 
Twee opeenvolgende en gerelateerde oproepen 
Eerst wordt deze voorliggende subsidieoproep voor onderzoeksorganisaties opengesteld. De 
onderzoeksvoorstellen vanuit onderzoeksorganisaties zijn aantoonbaar gebaseerd op de behoeften uit 
de praktijk. Na de besluitvorming over de onderzoeksaanvragen, volgt de subsidieoproep voor de 
praktijk. Hierbij dienen de samenwerkingspartners binnen de Netwerken Palliatieve Zorg een 
subsidieaanvraag in om de te onderzoeken interventie te implementeren én om deel te nemen aan het 
onderzoek.  
 
Afstemming tussen partijen uit praktijk en onderzoek is cruciaal om bestaande interventies door te 
ontwikkelen. Daarom zet het programma Palliantie. Meer dan zorg achtereenvolgens twee 
gerelateerde subsidieoproepen uit. Door deze twee oproepen biedt het programma de mogelijkheid 
om vanuit ieders expertise en behoefte samen te werken en hiermee bestaande interventies in de 
palliatieve zorg te onderzoeken en te implementeren. De samenwerkingspartners binnen de 
Netwerken Palliatieve Zorg kunnen zich richten op goede aansluiting van een te implementeren 
interventie bij de stand van zaken en behoeften in het netwerk. Onderzoekers kunnen hun expertise 
inzetten om de interventies op een passende manier te onderzoeken voor het verkrijgen van 
aanvullende bewijskracht en/of het verder ontwikkelen van een interventie op het gebied van 
implementeerbaarheid. Daarnaast vindt ZonMw het van belang dat, waar mogelijk en wenselijk, 
bestaande interventies verspreid over het land worden geïmplementeerd.  
 
In bijlage A van deze oproep ziet u de fasering van de twee opeenvolgende en gerelateerde 
oproepen. In bijlage B vindt u een samenvatting van de conceptoproep ‘Palliantie ronde 2019 praktijk’. 
 
Doel Palliantie ronde 2018/2019 onderzoek 
Deze voorliggende subsidieoproep ‘Palliantie ronde 2018/2019 onderzoek’ is bedoeld om bestaande 
interventies in de palliatieve zorg verder te onderbouwen, door te ontwikkelen en te implementeren in 
de praktijk. Het programma Palliantie. Meer dan zorg stelt middels deze oproep subsidies beschikbaar 
voor onderzoeksvoorstellen die verder bouwen aan de bewijskracht en de implementeerbaarheid van 
bestaande interventies in de palliatieve zorg. Deze interventies sluiten aan bij de essenties van het 
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (zie verderop) en bij wat mensen in de laatste fase van hun 
leven en hun naasten aangeven het allerbelangrijkst te vinden: goede behandeling van symptomen 
zoals pijn, eigen regie, aandacht voor persoonlijke wensen en betekenisvol leven. 
 
Overzicht behoeften praktijk 
Om het afstemmingsproces tussen partijen uit onderzoek en praktijk te faciliteren, heeft op voorhand 
een werkgroep van vertegenwoordigers uit Netwerken Palliatieve Zorg en het Landelijk Overleg 
Consortia palliatieve zorg (LOCo) behoeften uit de praktijk verzameld. U treft hier het totaaloverzicht 
van deze inventarisatie. 
 

RANDVOORWAARDEN  
In aanmerking voor deze oproep komt onderzoek dat aan de volgende randvoorwaarden voldoet: 
 

https://nationaalprogrammapalliatievezorg.nl/
https://www.nationaalprogrammapalliatievezorg.nl/Nieuws/Nieuws/inventarisatie-van-behoeften-aan-implementatie-en-door-ontwikkeling-van-kansrijke-interventies-in-de-praktijk-van-de-netwerken-palliatieve-zorg
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Bestaande interventie 
In deze oproep is er geen ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe interventies. Het gaat in deze 
oproep om bestaande interventies in de palliatieve zorg die verdere doorontwikkeling nodig hebben op 
het gebied van bewijskracht en/of implementeerbaarheid. Dit kunnen de Goede Voorbeelden uit het 
ZonMw Verbeterprogramma Palliatieve Zorg zijn, maar ook bestaande interventies die elders zijn 
ontwikkeld. De interventies moeten al toegepast zijn in de praktijk, waarbij kennis is opgedaan over de 
bewijskracht en/of de implementeerbaarheid. Deze kennis blijkt uit (voor)onderzoek.  
 
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland 
De te onderzoeken interventie heeft betrekking op één of meerdere van de acht essenties van het 
kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Advance Care Planning is als thema uitgezonderd van de 
oproep (zie hieronder bij ‘Uitsluiting van onderwerpen’). 
 
Prioriteiten in laatste levensfase 
De te onderzoeken interventie sluit aan op wat mensen in de laatste fase van hun leven en hun 
naasten aangeven het allerbelangrijkst te vinden, zoals goede behandeling van symptomen zoals pijn, 
eigen regie, aandacht voor persoonlijke wensen en betekenisvol leven (uitkomsten van deelproject I 
van het ZonMw project ‘Op weg naar een systeem om kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te 
maken’).    
 
Uitsluiting onderwerpen 
De volgende onderwerpen zijn uitgesloten van de oproep: 

 Onderwijs met betrekking tot één van de volgende onderwerpen, omdat deze onderdeel 
uitmaken van het lopende Palliantie-project Onderwijs en Opleiden Palliatieve Zorg (O2PZ): 

o het vertalen en borgen van basiscompetenties palliatieve zorg in de basiscurricula van 
MBO, HBO en WO (met als kader o.a. het Onderwijsraamwerk 1.0 en het 
Kwaliteitskader Palliatieve Zorg); 

o het ontwikkelen van een digitaal framework voor bij- en nascholing inclusief een set 
van definities waarmee scholingen getypeerd en geordend kunnen worden op basis 
van doelstelling, doelgroep en context en een toetsinstrument waarmee bij- en 
nascholingen getoetst worden aan het Onderwijs Raamwerk 1.0 en Kwaliteitskader 
palliatieve zorg; 

o de inrichting van regionale knooppunten Onderwijs Opleiden Palliatieve Zorg waarin 
onderwijs en opleiden en palliatieve zorg samenkomen. 

 Advance Care Planning (ACP)/ Proactieve zorgplanning 
Er lopen al diverse projecten op het gebied van ACP/Proactieve zorgplanning binnen het 
ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg. Waar nodig, pakt ZonMw mogelijk in een later 
stadium het onderwerp gericht op. 

 Transmurale zorg 
De coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is bezig met het onderwerp transmurale zorg. 
Waar nodig, pakt ZonMw mogelijk in een later stadium het onderwerp gericht op. 

 Geestelijke verzorging in de eerste lijn 
Er is in 2018 een gerichte subsidieoproep geweest over het onderwerp geestelijke verzorging 
in de eerste lijn. De resultaten van de uit deze oproep gehonoreerde projecten worden 
afgewacht. 

 Geneesmiddelen 
Onderzoek naar geneesmiddelen – zoals gedefinieerd in de Geneesmiddelenwet –valt onder 
het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.  

 

Wie kan aanvragen? 
 Een onderzoeksorganisatie (zie definitie onderzoeksorganisatie) kan een aanvraag voor deze 

oproep indienen. 

 Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de 
project- en samenwerkingspartners (= partijen betrokken bij het onderzoek) leiden of kunnen 
leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun. ZonMw behoudt zich het recht voor om 
de door alle partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst op te vragen en te 
beoordelen op conformiteit met het EU steunkader en de algemene subsidiebepalingen van 
ZonMw. Indien de (eventuele) cofinancier niet is opgenomen in de 
samenwerkingsovereenkomst, dient u voor de startdatum ook de ondertekende overeenkomst 
in waarin de financiële verplichting van deze cofinancier is vastgelegd (de 

http://www.palliaweb.nl/assets/files/8.essenties%20kwaliteitskader.pdf
http://www.palliaweb.nl/assets/files/8.essenties%20kwaliteitskader.pdf
https://www.iknl.nl/docs/default-source/palliatieve-zorg/annette-van-der-velden-wat-vinden-we-in-nederland-belangrijk-bij-palliatieve-(3).pdf?sfvrsn=0
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/programmas/project-detail/palliantie-meer-dan-zorg/op-weg-naar-een-systeem-om-kwaliteit-van-palliatieve-zorg-inzichtelijk-te-maken/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/programmas/project-detail/palliantie-meer-dan-zorg/op-weg-naar-een-systeem-om-kwaliteit-van-palliatieve-zorg-inzichtelijk-te-maken/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0021505/2018-08-01
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
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sponsorovereenkomst). Indien ZonMw de samenwerkingsovereenkomst of 
sponsorovereenkomst niet accepteert, kan geen subsidie verleend worden. 

 

Consortia palliatieve zorg 
Consortia palliatieve zorg zijn regionale samenwerkingsverbanden die samen een landelijk dekkend 
netwerk vormen om de palliatieve zorg in Nederland af te stemmen. Binnen de consortia participeren 
altijd de Expertisecentra Palliatieve zorg, de Netwerken Palliatieve Zorg en het IKNL. De 
samenwerkende consortia bieden een platform voor onderlinge uitwisseling van projectresultaten en 
van effectieve implementatiestrategieën. Zij kunnen helpen om goede voorbeelden in de palliatieve 
zorg breed toepasbaar te maken. ZonMw adviseert u om uw subsidieaanvraag af te stemmen met de 
consortia. Hier vindt u een overzicht van de consortia palliatieve zorg.  
 

Welk bedrag kan aangevraagd worden? 
Het totale beschikbare budget van deze subsidieronde is € 4 miljoen. Het maximaal aan te vragen 
bedrag per project is € 400.000,-. Zorgkosten mogen niet ten laste van de subsidie gebracht worden.  
 
Cofinanciering is geen verplichting, maar verdient wel aanbeveling. Indien een cofinancier betrokken is 
bij de aanvraag, dient een door de cofinancier ondertekende ‘letter of commitment’ met daarin het 
bedrag van cofinanciering, meegestuurd te worden met de aanvraag. 
 

Looptijd van het project 
De looptijd van een project is maximaal 36 maanden. Bij uitzondering kan de aangevraagde looptijd 
van een project langer zijn. U dient dit goed te onderbouwen, bijvoorbeeld vanuit de noodzaak van 
een langere follow-up of er een dusdanig grote steekproef nodig is waarbij het betrekken van meer 
centra niet zorgt voor een kortere looptijd. Binnen deze looptijd dient zowel het onderzoek (de 
aanvraag van de subsidieoproep Palliantie ronde 2018/2019 onderzoek) als de daaraan gekoppelde 
deelname vanuit de samenwerkingspartners binnen de netwerken (subsidieoproep Palliantie ronde 
2019 praktijk) en bijbehorende implementatie plaats te vinden. 
 
 

BEOORDELINGSCRITERIA  
Als uw onderzoek voldoet aan de bovenstaande randvoorwaarden, dan kunt u een subsidieaanvraag 
indienen. Daarbij dient u aan te sluiten bij de criteria voor relevantie en kwaliteit. De algemene ZonMw 
criteria voor relevantie en kwaliteit gelden hierbij als basis en vindt u in de procedure aanvragers.  
 

Relevantiecriteria  
Voor deze oproep gelden de volgende specifieke relevantiecriteria: 
 
Passendheid 
Uw aanvraag past binnen het doel en de randvoorwaarden van deze subsidieoproep. 

 
Praktijkgericht 
Het onderzoek moet gericht zijn op het ontwikkelen van ontbrekende kennis die bruikbaar is voor de 
praktijk. Uit de aanvraag blijkt duidelijk:  

 dat partijen uit de praktijk behoefte hebben aan het voorgestelde onderzoek 

 dat de te onderzoeken interventie aansluit bij op het oplossen van een praktijkprobleem 

 het onderzoek toegevoegde kennis gaat opleveren ten opzichte van wat al bekend is.  
.  

Participatie 
ZonMw hecht veel waarde aan patiëntenparticipatie en wil het patiëntenperspectief terugzien in alle 
fasen van uw onderzoek. 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. In de toolkit van het ZonMw project 
‘Patiëntenparticipatie bij de projecten van Palliantie’ kunt u meer lezen over hoe u patiënten betrekt in 
uw onderzoek.  
 
Implementatie 
Een goede kans op implementatie en overdraagbaarheid van projectresultaten is een belangrijk 
criterium van het programma Palliantie en deze oproep. Dit betekent dat:  

https://nationaalprogrammapalliatievezorg.nl/Consortia
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Subsidieoproepen/Tijdelijke_documenten/QUAN-130130-ZonMw-aanvragers_v4.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Documenten/Toolkit_Patientenparticipatie_Palliatieve_zorg....pdf
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 u inzichtelijk maakt welke partijen u gaat betrekken en hoe en wanneer u organisaties zoals 
beroepsverenigingen/koepels betrekt bij uw project om te bereiken dat uw 
onderzoeksresultaten daadwerkelijk gebruikt gaan worden.  

 uit de projectgroep blijkt dat de benodigde expertise, ervaring en infrastructuur aanwezig is 
voor het welslagen van het onderzoek. 

 u een implementatiedeskundige al in een vroeg stadium, vanaf indiening van de aanvraag, 
betrekt bij het project. 
 

Borging 
U heeft alle randvoorwaarden voor borging van de projectresultaten goed in kaart gebracht. Denk 
hierbij ook aan: 

 het eigenaarschap van de projectresultaten en de hierbij opgeleverde producten.  

 het inbedden van de interventie in Nederland gehanteerde financierings- en 
bekostigingssystematiek. Er wordt geadviseerd hier in een vroeg stadium aandacht voor te 
hebben.  

 het inbedden van de interventie in bestaande richtlijnen of zorgstandaarden.  
 

Kwaliteitscriteria 
Voor deze oproep gelden de volgende specifieke kwaliteitscriteria: 
 
Onderzoeksvraag  
De onderzoeksvraag wordt getoetst op helderheid, reikwijdte en originaliteit.  
 
Plan van aanpak  
Het plan van aanpak is helder uitgewerkt. In het plan van aanpak dient u o.a. de gekozen methoden 
en analyses (inclusief de theoretische en/of empirische onderbouwing) te beschrijven. Een realistisch 
tijdspad is onderdeel van het plan van aanpak.  
 
Passend onderzoeksdesign  
U dient te kiezen voor een passend onderzoeksdesign, dat wil zeggen het onderzoeksdesign dient 
aan te sluiten bij de onderzoeksvraag. Het programma Palliantie. meer dan zorg legt geen 
beperkingen op in welk type design wordt gekozen, maar vraagt wel de keuze te onderbouwen. 
Daarnaast staat de te onderzoeken interventie niet los van de context van de dagelijkse praktijk en 
daarom dient het onderzoek hier aandacht aan te besteden. Aangeraden wordt een methodoloog  
bij uw onderzoek te betrekken.  
 
Power/sample size berekening 
De berekening van de groepsgrootte sluit aan bij het gekozen design en de voorgenomen analyses 
van de uitkomstma(a)t(en). De verwachte effectgroottes zijn gebaseerd op aannames die worden 
onderbouwd door eigen vooronderzoek en/of literatuurstudies.  
 
Uitkomstmaten  
De juiste uitkomstmaten zijn gekozen. Denk hierbij naast effect-uitkomstmaten ook aan implementatie-
uitkomstmaten. Binnen het programma Palliantie. Meer dan zorg staan de mensen in de laatste 
levensfase en hun naasten centraal. Het belang voor hen moet altijd blijken uit de beschreven 
primaire of secundaire uitkomstmaten. Indien dit niet haalbaar is dient u te onderbouwen waarom u 
voor een andere uitkomstmaat heeft gekozen. 
 
Overzicht van literatuur/onderzoeksresultaten 
U dient in een overzicht de stand van zaken met betrekking tot de (kosten)effectiviteit van de te 
onderzoeken interventie te beschrijven. Denk aan bevindingen (kwantitatief en/of kwalitatief) met 
betrekking tot de bewijskracht, gebruikte uitkomstmaten, aannames voor powerberekening en de 
uitvoerbaarheid van de interventie.  
In dit overzicht laat u zien welke literatuur en/of resultaten uit onderzoek u hanteert om de stand van 
zaken met betrekking tot de interventie te beschrijven.  
 
Haalbaarheid  
U dient te overtuigen dat uw project haalbaar is (qua beschikbare expertise, patiënteninclusie, 
menskracht, faciliteiten en middelen) binnen de opgegeven looptijd en budget. Uit eerder onderzoek 
blijkt dat inclusie van patiënten en hun naasten in de palliatieve zorg soms lastig kan verlopen. Denk 
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van te voren al na over welke strategieën u gaat inzetten om de inclusie zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Meer informatie kunt u vinden in het rapport succesvol includeren in de palliatieve zorg. 
 

PROCEDURE & TIJDPAD 
 
Beoordelingsprocedure 
De programmacommissie beoordeelt de ingediende subsidieaanvragen op basis van hierboven 
beschreven randvoorwaarden en relevantie-en kwaliteitscriteria. De ZonMw standaardprocedure, 
zoals vermeld in de procedurebrochure aanvragers wordt gevolgd met de volgende uitzondering: 

 Aanvragen die in aanmerking komen voor honorering, worden altijd voorwaardelijk 
gehonoreerd (de zogenoemde ‘voorgenomen honorering’). De voorwaarde voor honorering 
waaraan iedere aanvraag moet voldoen, is dat er uit de oproep ‘Palliantie ronde 2019 praktijk 
(voorjaar 2019) minimaal 3 en maximaal 10 gehonoreerde aanvragen van de 
samenwerkingspartners binnen de Netwerken Palliatieve zorg zijn, die de te onderzoeken 
interventie van uw onderzoeksvoorstel willen implementeren in het netwerk en die bereid zijn 
om deel te nemen aan het onderzoek. Deze samenwerkingspartners binnen de netwerken 
dienen hiervoor een aanvraag in voor de hierna volgende ‘Oproep Palliantie ronde 2019 
praktijk’. 
 

Prioritering van subsidieaanvragen 
De programmacommissie prioriteert de subsidieaanvragen met behulp van de volgende matrix. Een 
aanvraag dient minimaal relevant te zijn en minimaal van goede kwaliteit te zijn om in aanmerking te 
komen voor een voorgenomen honorering. 
 

         kwaliteit 

relevantie 

zeer goed goed voldoende matig onvoldoende 

zeer relevant 1 2 afwijzen afwijzen afwijzen 

relevant 3 4 afwijzen afwijzen afwijzen 

laag relevant afwijzen afwijzen afwijzen afwijzen afwijzen 

 
Als er meer gelijk-scorende voorstellen op relevantie en kwaliteit in bovenstaande matrix zijn 
ontvangen dan er budget beschikbaar is, vindt verdere prioritering plaats. Deze verdere prioritering 
gebeurt op basis van de volgende criteria:  

 de te verwachten impact voor de patiënt en zijn naasten 

 kans op borging van de interventie 

 
Procedurele criteria 

 Indien u van plan bent een subsidieaanvraag in te dienen, wordt u gevraagd uiterlijk 20 december 
2018 de interessepeiling op onze website in te vullen. 

 Subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen. Op de pagina 
voorwaarden en financiën vindt u ook informatie over de METC / CCD en de Code Openheid 
Dierproeven en de Code Biosecurity. 

 Als u een soortgelijke aanvraag al eerder bij ZonMw heeft ingediend, dient u dit te vermelden in de 
subsidieaanvraag. 

 De subsidieaanvraag dient in het Nederlands geschreven te zijn. 

 Voor meer transparantie in rapportage van (voorgenomen) onderzoek, wordt u gevraagd kennis te 
nemen van de richtlijnen voor rapportage van verschillende typen designs. Zie richtlijnen 
rapportage studie designs.  

 Voor het indienen van de subsidieaanvraag voegt u nog een aantal verplichte bijlagen (in 
afzonderlijke en genummerde pdf’s) toe: 

1. Bijlage 1: Aanvraagformulier subsidieaanvraag 
U dient de aanvraag te schrijven en in te dienen volgens het juiste ZonMw format. Zie 
voor het format onder ‘Indienen’. 

2. Bijlage 2 (in één pdf): Begroting en indien van toepassing bewijs cofinanciering  
De begroting moet worden opgesteld en gespecificeerd voor het hele project, niet 
alleen voor het deel waarvoor bij ZonMw subsidie wordt aangevraagd (dus inclusief 
eventuele cofinanciering). 
o Lees het infoblad bij het begrotingsformat goed door. 

https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Rapport_Succesvol_includeren_in_de_palliatieve_zorg_DEF.pdf
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/index.php?id=5380
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/
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o Begroting wordt opgesteld volgens het juiste ZonMw format. Let op: dit is niet het 
format dat op de ZonMw website staat. U vindt het juiste format onder het kopje 
‘Indienen’ hieronder. 

o De personele kosten in de begroting moeten gespecificeerd worden, zodat de 
activiteiten die gerelateerd zijn aan het aantal opgevoerde fte transparant zijn. 

o Specificeer in de begroting alle posten onder ‘Materiaalkosten’, 
‘Implementatiekosten’ en ‘Overige kosten’. Overstijgende implementatiekosten 
vallen onder de post ‘Implementatiekosten’ voor onderzoek. 

o Voeg indien van toepassing een Bewijs van cofinanciering (letter of commitment) 
inclusief ondertekening door alle cofinanciers toe. 

o Het moet duidelijk zijn voor welke posten op de begroting de cofinanciering wordt 
ingezet. 

3. Bijlage 3 (in één pdf): Deelname aan onderzoek 
Een korte samenvatting van het onderzoek en een gedetailleerde beschrijving 
waaraan de deelnemende samenwerkingspartners binnen de Netwerken Palliatieve 
Zorg moeten voldoen (in termen van taken en middelen (tijd, mankracht, financiële 
middelen) bij deelname aan het onderzoek. Let wel: deze bijlage wordt na de 
voorgenomen honoreringen van de onderzoeksaanvragen op de ZonMw website 
gepubliceerd zodat voor de indienende partijen bij de hierna volgende oproep 
‘Palliantie ronde 2019 praktijk’ duidelijk wordt waaraan ze moeten voldoen om te 
kunnen deelnemen aan het onderzoek.  

4. Bijlage 4 (in één pdf): Overzicht van literatuur/onderzoeksresultaten  
Een overzicht met een beschrijving van de literatuur/onderzoeksresultaten met 
betrekking tot de interventie. 

5. Bijlage 5 (in één pdf): Indien van toepassing dient u intentieverklaring(en) toe te 
voegen van andere deelnemende organisaties. 

 
De formats voor bovengenoemde bijlagen vindt u verderop in deze oproep bij de paragraaf 
‘INDIENEN’ 
 

Tijdpad 
Deadline interessepeiling 20 december 2018 

Deadline indienen subsidieaanvraag 12 februari 2019 – 14:00 

Ontvangst commentaar referenten 11 maart 2019 

Deadline indienen wederhoor 26 maart 2019 

Besluit over afwijzen of voorgenomen honorering Medio mei 2019 

Definitief besluit over honorering Uiterlijk eind november 2019 

Uiterlijke startdatum Uiterlijk eind mei 2020 

 
 

INDIENEN 
 

Indiening via ProjectNet 

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via het elektronisch indiensysteem van ZonMw 
(ProjectNet). De sluitingsdatum voor het indienen is dinsdag 12 februari 2019, om 14.00 uur. 
 
Benodigde formats indienen subsidieaanvraag 
In Projectnet staan een aantal verplichte velden die u moet invullen. Daarnaast dient u de 
afzonderlijke verplichte bijlagen in pdf te uploaden in ProjectNet. In onderstaand overzicht kunt u de 
bijbehorende formats downloaden. 
 

Verplichte bijlagen (pdf) Format 

Bijlage 1  Aanvraagformulier subsidieaanvraag 

Volledig ingevuld formulier,  maximaal 10 pagina’s.   

Bijlage 2  Begroting 

Volledig ingevuld in het juiste Excel format. 

Indien van toepassing een bewijs van cofinanciering. 

https://www.zonmw.nl/index.php?id=5380
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Callnov2018/Bijlage_1_Subsidieaanvraag_Palliantie_ronde_20182019_Onderzoek.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Callnov2018/Bijlage_2_Begrotingsformat_Palliantie_ronde_20182019_Onderzoek.xlsx
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Bijlage 3  

 

Deelname aan onderzoek 

Maximaal 2 pagina’s.  

Bijlage 4  

 

Overzicht van literatuur/onderzoeksresultaten 

Bijlage 5  

(indien van toepassing) 

 

Intentieverklaringen deelnemende organisaties  

 

Optionele bijlage Format 

Figuren en tabellen  Maximaal 2A4 met figuren en tabellen (geen format, in .pdf)  

 

Andere bijlagen dan die in bovengenoemd overzicht staan, worden niet meegenomen in het 

beoordelingsproces. 

 

TIPS VOOR INDIENEN 
 Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt moet u zich eerst aanmelden als 'Nieuwe 

gebruiker'. Zie de handleiding om een account aan te maken.  

 Zie voor meer informatie de toelichtingen in ProjectNet. 

 Wij raden u aan om, voordat u uw aanvraag digitaal indient, een PDF van uw aanvraag uit te 
printen en na te lopen op onregelmatigheden. Vooral als u uw aanvraag eerst in Word heeft 
opgesteld en vervolgens naar ProjectNet heeft gekopieerd kan het voorkomen dat sommige tekens 
(zoals aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in ProjectNet zelf corrigeren.  

 

Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 
Direct na het digitaal indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag wordt u gewezen op het formulier 
‘Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag’. Wij verzoeken u deze te voorzien van de 
handtekening van de “bestuurlijk verantwoordelijke” en de “hoofdaanvrager” en deze per e-mail te 
sturen naar ZonMw, t.a.v. programmasecretariaat Palliantie. Meer dan zorg, 
palliatievezorg@zonmw.nl. De verklaring dient uiterlijk 1 week na indiening via ProjectNet binnen te 
zijn. 
 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma Palliantie. 
Meer dan zorg, email: palliatievezorg@zonmw.nl of telefoon: 070 349 50 58/ 070349 53 60 (mw. 
Ouissam Baghou en mw. Vidija Mohan). Zij verbinden u door met één van de 
programmasecretarissen of –assistenten.  
 
Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het elektronisch indiensysteem van ZonMw (ProjectNet) 
kunt u contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 
78, projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen 
terugbellen. 
 

BIJLAGEN TER INFORMATIE 
 Bijlage A. Fasering van de twee opeenvolgende en gerelateerde oproepen 

 Bijlage B. Samenvatting oproep ‘Palliantie ronde 2019 praktijk’   

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Callnov2018/Bijlage_3_Deelname_aan_onderzoek.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Callnov2018/Bijlage_4_Overzicht_literatuur_en_onderzoeksresultaten.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Callnov2018/Bijlage_5_Format_Intentieverklaring.docx
http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
mailto:palliatievezorg@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
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Bijlage A. Fasering van de twee oproepen Palliantie. Meer dan Zorg 
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Bijlage B. Samenvatting oproep ‘Palliantie ronde 2019 praktijk’  
 
Ter informatie vindt u hier een samenvatting van de gerelateerde oproep ‘Palliantie ronde 2019 
praktijk’ die in het voorjaar van 2019 wordt opengesteld. De tekst en procedure van deze oproep zijn 
nog niet definitief. Dit betekent dat er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden. 
 

DOEL SUBSIDIEOPROEP 
 
Doel ‘Palliantie ronde 2019 praktijk’ 
Het gaat in deze oproep ‘Palliantie ronde 2019 praktijk’ om projecten die gericht zijn op het 
implementeren en het uiteindelijk borgen van een kansrijke bestaande interventie in de praktijk. De 
interventie die u implementeert, wordt onderzocht in één van de onderzoeksvoorstellen die uit de 
oproep ‘Palliantie ronde 2019 onderzoek’ voorwaardelijk gehonoreerd zijn.  
Met deze oproep geeft ZonMw middels een subsidie een stimulans aan de samenwerkingspartners 
binnen de Netwerken Palliatieve Zorg om een interventie te implementeren in de praktijk en om een 
bijdrage te leveren aan het gerelateerde onderzoek. 
 
Twee opeenvolgende en gerelateerde oproepen 
Afstemming tussen partijen uit praktijk en onderzoek is cruciaal om bestaande interventies door te 
ontwikkelen. Daarom zet het programma Palliantie. Meer dan zorg achtereenvolgens twee 
gerelateerde subsidieoproepen uit. Door deze twee oproepen biedt het programma de ruimte en de 
mogelijkheid om vanuit ieders expertise en behoefte samen te werken en hiermee bestaande 
interventies in de palliatieve zorg te onderzoeken en te implementeren. De samenwerkingspartners 
binnen de Netwerken Palliatieve Zorg kunnen zich richten op goede aansluiting van een te 
implementeren interventie bij de stand van zaken en behoeften in het netwerk en hun 
samenwerkingspartners. Onderzoekers oriënteren zich in 2018 op de behoeften uit de praktijk om de 
palliatieve zorg te verbeteren. Zij kunnen hun expertise inzetten om de interventies op een passende 
manier te onderzoeken voor het verkrijgen van aanvullende bewijskracht en/of het verder ontwikkelen 
van de interventie op het gebied van implementeerbaarheid. Daarnaast vindt ZonMw het van belang 
dat bestaande interventies verspreid over het land worden geïmplementeerd.  
 

RANDVOORWAARDEN  
Voor deze subsidieronde komen aanvragen in aanmerking die in ieder geval aan de volgende 
randvoorwaarden voldoen:  
 
Koppeling aan onderzoeksvoorstel  
Uw aanvraag is uitsluitend gericht op de implementatie van een interventie uit één van de 
onderzoeksvoorstellen die uit de oproep ‘Palliantie ronde 2018/2019 onderzoek’ voorwaardelijk 
gehonoreerd zijn. In <dit overzicht> (in te vullen na voorgenomen honorering) kunt u zien welke 
onderzoeksvoorstellen ‘voorwaardelijk gehonoreerd’ zijn en wat deelname aan het onderzoek voor u 
en uw samenwerkingspartners inhoudt. Per onderzoeksvoorstel kunt u een aanvraag indienen. U kunt 
meerdere aanvragen indienen.  
 
Verklaring deelname onderzoek 
Een belangrijke voorwaarde voor de subsidie is dat u verplicht deelneemt aan het onderzoek en de 
gewenste inspanningen levert die de onderzoekers van u vragen. U dient bij de aanvraag een 
ondertekende verklaring mee te sturen waarin de bestuurlijk verantwoordelijke van uw organisatie en 
uw samenwerkingspartners akkoord geven aan de deelname aan het onderzoek en de daarbij 
behorende verplichtingen.  
 

Wie kan aanvragen 
 De samenwerkingspartners binnen een Netwerk Palliatieve Zorg kunnen een aanvraag voor 

deze oproep indienen. Wie de hoofdaanvrager wordt in deze oproep is mede afhankelijk van 
de wetgeving met betrekking tot staatssteun.  
 

 Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de 
project- en samenwerkingspartners (= partijen betrokken bij het onderzoek) leiden of kunnen 
leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun. ZonMw behoudt zich het recht voor om 
de door alle partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst op te vragen en te 
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beoordelen op conformiteit met het EU steunkader en de algemene subsidiebepalingen  van 
ZonMw. Indien de (eventuele) cofinancier niet is opgenomen in de 
samenwerkingsovereenkomst, dient u voor de startdatum ook de ondertekende overeenkomst 
in waarin de financiële verplichting van deze cofinancier is vastgelegd (de 
sponsorovereenkomst). Indien ZonMw de samenwerkingsovereenkomst of 
sponsorovereenkomst niet accepteert, kan geen subsidie verleend worden. 

 

Rol consortia 
Consortia palliatieve zorg zijn regionale samenwerkingsverbanden die een landelijk dekkend netwerk 
vormen om de palliatieve zorg in Nederland af te stemmen. De samenwerkende consortia bieden een 
platform voor onderlinge uitwisseling van projectresultaten en van effectieve implementatiestrategieën. 
Zij kunnen helpen om goede voorbeelden in de palliatieve zorg breed toepasbaar te maken. ZonMw 
adviseert u om uw subsidieaanvraag af te stemmen met de consortia. Hier vindt u een overzicht van 
de consortia palliatieve zorg.  
 

Welk bedrag kan aangevraagd worden 
Het totale beschikbare budget van deze subsidieronde is € 7,5 miljoen. Het maximaal aan te vragen 
bedrag bij ZonMw per aanvraag is € 75.000,-. De kosten voor de zorg mogen niet ten laste van de 
subsidie gebracht worden. 
 
Mogelijk wordt een vorm van cofinanciering gevraagd. 
 

Looptijd van het project 
De looptijd van een project is maximaal 30 maanden. Binnen deze looptijd implementeert u de 
interventie binnen het netwerk en draagt u bij aan het bijbehorende onderzoek. Bij uitzondering kan de 
aangevraagde looptijd van een project langer zijn dan 30 maanden. U dient dit goed te onderbouwen. 
De startdatum van een project is afhankelijk van de startdatum van het onderzoek en wordt in 
afstemming met de onderzoeksgroep vastgesteld. 
 

Criteria 
Voor deze oproep gelden in ieder geval de volgende criteria: 
 
Passendheid 
Uw aanvraag past binnen het doel en de randvoorwaarden van de subsidieoproep.  
 
Praktijkgericht 

Het implementatieproject moet gericht zijn op het verbeteren van de palliatieve zorg in uw netwerk. Uit 

de aanvraag blijkt duidelijk: 

 dat de keuze voor de interventie die u wilt implementeren in uw netwerk, gebaseerd is op een 
probleem of behoefte uit uw praktijk.   

 dat de gekozen interventie aansluit op het beschreven probleem of behoefte. 
 
Participatie 
ZonMw hecht veel waarde aan patiëntenparticipatie en wil het patiëntenperspectief terugzien in alle 
fasen van uw project. 
 
Implementatie 
Een goede kans op implementatie van de interventie in uw praktijk is een belangrijk criterium. Dit 
betekent dat: 

 u inzichtelijk maakt welke partijen binnen en buiten uw netwerk deelnemen om de implementatie 
van de interventie in uw praktijk goed uit te voeren.  

 u voldoet aan de voorwaarden van deelname aan het onderzoek. 

 uit de projectgroep blijkt dat de benodigde expertise, ervaring en infrastructuur aanwezig is 
voor het welslagen van het implementeren van de interventie in de praktijk en dat de 
projectgroep in staat is om deel te nemen aan het onderzoek. Denk hierbij ook aan een 
implementatiedeskundige. 

 
Borging 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://nationaalprogrammapalliatievezorg.nl/Consortia
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U heeft alle randvoorwaarden voor borging van de interventie in uw netwerk goed in kaart gebracht. 
Denk hierbij aan: 

 Coördinator of kartrekker van de interventie in deelnemende organisaties 

 Structurele financiering van de interventie na afronding van het project 

 Structurele inbedding in organisatie- en opleidingsbeleid en bestaande werkwijzen 
 
Doelstelling 
In uw aanvraag beschrijft u helder wat u beoogt te bereiken met het implementatieproject.  
 
Plan van aanpak implementatie 
Het plan van aanpak voor de implementatie is helder uitgewerkt. In het plan van aanpak dient o.a. de 
stappen voor implementatie en voor deelname aan onderzoek duidelijk beschreven te zijn. Daarnaast 
is goed in kaart gebracht wat de mogelijke belemmerende en bevorderende factoren binnen uw 
netwerk zijn om de interventie goed te kunnen implementeren en welke bijbehorende acties u hierop 
gaat uitvoeren. Een realistisch tijdsplan is onderdeel van het plan van aanpak.  
 
Haalbaarheid 
U dient te overtuigen dat uw project haalbaar is (qua beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en 
middelen) binnen de opgegeven looptijd en budget. 

 
Prioritering van subsidieaanvragen 
De programmacommissie prioriteert de subsidieaanvragen met behulp van een prioriteringsmatrix op 
basis van scores op relevantie en kwaliteit. 
 
Bij gelijk-scorende voorstellen kan verdere prioritering plaatsvinden indien er meer even relevante 
voorstellen van even goede kwaliteit ontvangen zijn dan er budget beschikbaar is. Deze verdere 
prioritering vindt plaats op basis van de volgende criteria:  

 de te verwachten impact voor de patiënt en zijn naasten 

 kans op borging van de interventie  

 spreiding over Nederland 

 


