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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
 
Aanvullend onderzoek naar man/vrouw-verschillen 
Mannen en vrouwen hebben overeenkomsten, maar verschillen ook in een groot aantal opzichten van 
elkaar, zowel biologisch, psychisch, sociaal als cultureel. Het kennisprogramma Gender en 
Gezondheid is gericht op het verkleinen van de kennisachterstand over man/vrouw-verschillen in 
gezondheid en zorg, ten einde een passende kwalitatieve zorg voor iedereen te realiseren en 
gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verminderen. Onderzoek naar de invloed van 
biologische (=sekse) in combinatie met sociaal-culturele (=gender) verschillen is daarvoor 
noodzakelijk. 
 
In deze oproep kunt u subsidieaanvragen indienen gericht op aanvullend onderzoek naar sekse- en 
gendergerelateerde verschillen op basis van bestaande databases of reeds lopend onderzoek. 
Uitgangspunt is dat in de oorspronkelijke onderzoeksvraagstelling geen aandacht is besteed aan 
sekse- of genderspecifieke aspecten, terwijl dit bij nader inzien wel relevant is. Binnen deze ronde 
kunnen onderzoekers (een aanvulling op het) onderzoeksbudget aanvragen waardoor zij sekse- en 
genderspecifieke vraagstellingen alsnog kunnen toevoegen. Het gaat hierbij om 
kennisontwikkelingsvragen. 
 
Intersectionaliteit is meerwaarde 
Sekse/gender is slechts één van de differentiaties die gemaakt kan worden binnen de totale groep 
zorggebruikers. Daarnaast kan onderscheid naar andere biologische, psychologische, sociale en/of 
culturele aspecten zoals leeftijd, etniciteit, inkomen, opleiding en/of seksuele voorkeur van belang zijn. 
In deze subsidie-oproep worden onderzoekers aangemoedigd een stap verder te gaan dan het 
meenemen van sekse en gender. Het is belangrijk zicht te krijgen op de complexe samenhang en 
interactie tussen verschillende kenmerken van diversiteit en sociale ongelijkheid. Met een 
intersectionele benadering kan het inzicht in gezondheidsverschillen tussen en binnen groepen 
worden vergroot. Het is daarom van meerwaarde (maar niet verplicht) als de aanvraag is gebaseerd 
op een intersectioneel perspectief.  
  
 

RANDVOORWAARDEN  
 

Wie kan aanvragen 
Onderzoekers die verbonden zijn aan een universiteit, hogeschool of kenniscentrum kunnen een 
aanvraag indienen. 
 
De uitkomsten van het onderzoek moeten benut kunnen worden voor vervolg in onderzoek, praktijk of 
beleid. De projectgroep betreft daarom bij voorkeur een samenwerkingsverband tussen 
onderzoeksorganisaties en/of praktijkinstellingen. De samenwerking tussen verschillende organisaties 
komt tot uitdrukking in de samenstelling van de projectgroep. 
 
In de aanvraag moet een aanwijsbare rol van patiënten(vertegenwoordiging) opgenomen zijn. Dit 
komt ook tot uitdrukking in de samenstelling van de projectgroep. 
 

Welk bedrag kan aangevraagd worden 
De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- voor projecten met een looptijd van maximaal 12 maanden. 
Het totaal budget voor deze ronde bedraagt vanuit ZonMw € 450.000,-. 

 
BEOORDELINGSCRITERIA  
De programmacommissie beoordeelt de relevantie, kwaliteit en begroting van alle aanvragen. 
Hieronder staan de van toepassing zijnde relevantie- en kwaliteitscriteria.  
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Relevantiecriteria  
 
Let op: In deze oproep wordt uitgegaan van een aanvraag die zich richt op zowél sekse als gender. 
Richt u zich in uw onderzoeksvoorstel slechts op één van deze twee aspecten, onderbouw deze 
keuze. 

 Geef een korte toelichting op de relevantie van het lopende onderzoek dan wel de bestaande 
database voor het inzichtelijk maken van verschillen tussen mannen en vrouwen. Leg hierbij 
tevens uit waarom die m/v-verschillen tot nog toe niet zijn onderzocht.  

 Beschrijf welke onderzoeksvraag/-vragen en eventuele subvragen u met het aanvullende 
onderzoek wil beantwoorden en hoe deze aansluit(en) bij de programmadoelstellingen van het 
Kennisprogramma Gender en Gezondheid. Laat hierbij ook zien hoe dit bijdraagt aan de 
verkleining van gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen. 

 In de programmatekst van het Kennisprogramma Gender en Gezondheid staan 12 
inhoudelijke thema’s beschreven, ontleend aan de prioriteiten in de prioriteringsstudie Gender 
en Gezondheid (zie hoofdstuk 5 van de programmatekst). Beschrijf in uw aanvraag op welk(e) 
inhoudelijk thema(‘s) uw vraagstelling zich richt en hoe dit gelinkt is aan de beschreven 
prioriteiten.  

 Beschrijf hoe naast man/vrouw-verschillen binnen het project rekening wordt gehouden met 
andere vormen van diversiteit. Indien niet van toepassing, geef hiervoor dan een 
onderbouwing. 

 Een intersectionele benadering is vaak van meerwaarde. Beschrijf de relevantie van de 
vraagstelling vanuit een breder diversiteitsperspectief. Maak inzichtelijk hoe het onderzoek 
verrijkt wordt door het opnemen van bepaalde dimensies van diversiteit en sociale 
ongelijkheid (zoals verschillen in leeftijd, etniciteit, inkomen, opleiding en seksuele voorkeur) 
en het in kaart brengen van hun complexe onderlinge interactie en samenhang; en waarom 
andere dimensies buiten beschouwing worden gelaten.  

 Beschrijf en onderbouw de toegevoegde waarde van het onderzoek voor wetenschappers, 
professionals en beleidsmakers. De uitkomsten van het onderzoek moeten benut kunnen 
worden in vervolgonderzoek, de praktijk en/of in beleid.   

 Beschrijf in welke mate het project aansluit op de vragen en behoeften van patiënten en hun 
omgeving. Beschrijf in uw aanvraag hoe de betrokkenheid van patiënten in het project tot 
uitdrukking komt. Het gaat daarbij om hoe patiënten vanaf de start bij de opzet en uitvoering 
van het project betrokken zullen zijn. 

 Een patiëntenpanel brengt advies uit over het patiëntenperspectief in de subsdieaanvraag. Vul 
daarvoor aanvullend het formulier ‘Patiëntenpanel’ in en voeg dit toe als bijlage. Let op: dit 
formulier moet in het Nederlands ingevuld worden.    

 Beschrijf en onderbouw in een implementatieplan hoe u inzet op kennisoverdracht en 
kennisbestendiging. Maak duidelijk hoe de uitkomsten van het project geborgd worden. 
Beschrijf hoe de opbrengsten toegankelijk worden gemaakt en worden gedeeld, uitgesplitst 
naar verschillende stakeholders. Reserveer ten minste 5% van uw projectbudget voor 
verspreiding en implementatie. Concretiseer dit in uw begroting. 

 Voor projectvoorstellen op basis van lopend onderzoek: Het is een meerwaarde als door 
toevoeging van budget uit het reeds lopende onderzoek de reikwijdte van het aanvullend 
onderzoek wordt vergroot. Laat zien hoe u dit doet. 
 

 
Naast de specifieke inhoudelijke criteria in deze subsidieoproep kijkt ZonMw bij de beoordeling van 
alle projecten naar de volgende algemene relevantiecriteria:  
 

 ICT en eHealth: Informatie en communicatie technologie (ICT) speelt een steeds grotere rol 
en kan een belangrijke bijdrage leveren aan kwaliteit, veiligheid en kostenbeheersing in de 
zorg. Onder eHealth wordt het gebruik van ICT ter ondersteuning of verbetering van de 
gezondheid verstaan. Besteed daar waar relevant gericht aandacht aan ICT en eHealth.  

 Onderwijs: Beschrijf hoe de wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek, praktijk en beleid 
wordt vormgegeven. Welke resultaten levert het project naar verwachting op voor het 
onderwijs? 

 Toegang tot data: ZonMw stimuleert optimaal gebruik van data en ondersteunt dit met de 
subsidiebepaling (artikel 20) over databestanden. Na honorering van een uitgewerkte 
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subsidieaanvraag moet u een datamanagementplan te schrijven. Meer informatie hierover 
vindt u op www.zonmw.nl/toegangtotdata. 
 

Meer informatie over deze criteria vindt u op www.zonmw.nl/relevantiecriteria. 
 
 

Kwaliteitscriteria 
 
Ten aanzien van de bestaande database of het lopende onderzoek 

 
 

 Omschrijf de reeds bestaande database waarvan gebruik wordt gemaakt. Geef hierbij aan: 

o In welk kader en met welke doelstelling(en) de data verzameld zijn 
o Welke dataverzamelingsmethode is gehanteerd 
o Hoe kwaliteitsstandaarden zijn toegepast 
o Wanneer de data zijn verzameld en in hoeverre de data nog up-to-date zijn 
o Hoe de in de database geïncludeerde populatie is opgebouwd (wie zitten er in) 
o Welke data rond sekse en gender aanwezig zijn in de database 
o Waarom de bestaande database geschikt is of gemaakt kan worden om sekse- én 

gendervraagstukken te beantwoorden 
o Of er reeds schriftelijke toestemming is van de eigenaar van de bestaande database 

om de data te gebruiken voor aanvullend onderzoek. Zo niet, beschrijf welke stappen 
er nog genomen moeten worden voor toestemming voor dit gebruik. Let op: de 
schriftelijke toestemming moet uiterlijk 12 juni 2018, 14:00 uur ontvangen zijn 
op gender@zonmw.nl, onder vermelding van het dossiernummer van uw 
aanvraag. 

 
Óf 

 

 Omschrijf het lopend onderzoek waarop aangesloten wordt. Geef hierbij aan:  
o Wat de oorspronkelijke onderzoeksvraagstelling is 
o Welke onderzoeksopzet wordt toegepast. Geef een omschrijving van de 

onderzoekspopulatie, de dataverzamelingsmethode en de belangrijkste 
uitkomstmaten 

o Waarom sekse- én gendervraagstukken in de oorspronkelijke vraagstelling niet zijn 
opgenomen 

o Waarom het lopende onderzoek wel geschikt is om sekse- en gendervraagstukken te 
beantwoorden 

o Welke kwaliteitstoetsing er destijds over het onderzoeksvoorstel heeft 
plaatsgevonden. Wie is de financier van het lopende onderzoek, op welke wijze is het 
onderzoeksvoorstel voor aanvang beoordeeld? 

o Of er reeds schriftelijke toestemming is van de projectleider van het lopende project om 
het project uit te breiden met een aanvullende vraagstelling. Zo niet, beschrijf welke 
stappen er nog genomen moeten worden voor toestemming. Bent u zelf de projectleider 
van het lopend onderzoek, geef dit dan aan. Let op: de schriftelijke toestemming 
moet uiterlijk 12 juni 2018, 14:00 uur ontvangen zijn op gender@zonmw.nl, onder 
vermelding van het dossiernummer van uw aanvraag. 
 
 

Ten aanzien van de onderzoeksopzet 
 

 Doelstelling en vraag-/taakstelling 
o Omschrijf de doelstelling en vraag-/taakstelling helder en concreet, en relateer dit 

expliciet aan sekse én gender. 
o Maak duidelijk hoe de vraag-/taakstelling aansluit bij de doelstelling van het 

(oorspronkelijke) project of bij de reeds verzamelde data. 
o Beschrijf en onderbouw de doelgroep waar de vraagstelling op gericht is. 
o Maak duidelijk in hoeverre en op welke manier eerder onderzoek over uw 

onderzoeksonderwerp sekse- en genderaspecten heeft meegenomen. Laat hierbij op 

http://www.zonmw.nl/toegangtotdata
http://www.zonmw.nl/relevantiecriteria
mailto:gender@zonmw.nl
mailto:gender@zonmw.nl
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basis van de (internationale) literatuur en ontwikkelingen zien welke aanwijzingen dit 
heeft opgeleverd ten aanzien van eventuele sekse- én gendergerelateerde factoren. 

 
Aanvullend voor projecten vanuit een intersectionele benadering  

 
o Omschrijf hoe bij het vaststellen van de vraagstelling een intersectionele benadering 

het uitgangspunt is geweest. Welke heterogeniteit tussen dan wel binnen bepaalde 
groepen is van belang, welke overeenkomsten en welke verschillen tussen bepaalde 
(sub)groepen zijn al vastgesteld en hoe vertaalt zich dat naar de vraagstellingen? 
Onderbouw waarom u gegeven de vraagstelling bepaalde factoren/kenmerken wel 
meeneemt en andere factoren/kenmerken achterwege laat. 
 

 Plan van aanpak 
o Laat zien hoe de keuze voor het onderzoeksdesign aansluit bij de vraagstelling rond 

m/v-verschillen. In geval van lopend onderzoek: hoe past de aanvullende 
sekse/gender-vraagstelling in het onderzoeksdesign van het lopende onderzoek?  

o Beschrijf en onderbouw hoe u sekse en gender definieert en welk theoretisch kader u 
hanteert. Operationaliseer met welke (bestaande) data u sekse- en genderfactoren 
gaat samenstellen. Toon vanuit deze operationalisering aan dat u met de bestaande 
data of binnen het lopende onderzoek in staat bent de vraagstelling te beantwoorden.  

o Beschrijf de verwachte uitkomsten en de rationale hierachter, uitgesplitst naar sekse 
en gerelateerd aan de invloed van gender.  

o Beschrijf de dataverzamelingsmethode en onderbouw waarom u deze manier van 
dataverzameling kiest in relatie tot uw onderzoeksvraagstelling. Als u gebruikt maakt 
van een bestaande database maakt u inzichtelijk of en zo ja welke stappen u zet om 
de database geschikt te maken voor het beantwoorden van de nieuwe vraagstelling. 

o Laat zien dat de (reeds gebruikte) meetinstrumenten geschikt en gevalideerd zijn voor 
de onderzoeksgroep binnen uw studie. Vermeld anders welke voorzorgen u in de 
aanvullende studie in acht wilt nemen.  

o Beschrijf en onderbouw de (beoogde) onderzoeksgroep/steekproef, de grootte 
hiervan en de zeggenschap die dit heeft over de resultaten (power). Bestaat uw 
onderzoeksgroep uit zowel mannen als vrouwen, laat dan zien dat deze geschikt is 
om eventueel afzonderlijke sekse- en genderfactoren vast te stellen en dat de data 
geschikt zijn om aparte analyses uit te voeren. Laat zien dat de in- en exclusiecriteria 
gegrond zijn.   

o Beschrijf hoe u de resultaten gaat analyseren, interpreteren en rapporteren. 
Onderbouw of en zo ja hoe u hierbij verschil gaat maken tussen mannen en vrouwen. 
Laat zien dat u in de analyse ook rekening houdt met eventuele subgroepen binnen 
de groep mannen en/of vrouwen. Beschrijf de mogelijke valkuilen die u voorziet voor 
de interpretatie van de data.  

o Specificeer welke producten en publicaties u bij de afronding van het project zult 
opleveren. 

o Beschrijf en onderbouw de inzet van mensen en faciliteiten en de fasering van uw 
project (tijdpad). 

o Onderbouw het aangevraagde budget. Geef hierbij ook aan hoe het aangevraagde 
budget in verhouding staat tot de verwachte opbrengsten van het onderzoek. 

 
Aanvullend voor projecten vanuit een intersectionele benadering  

 
o Beschrijf welke consequenties het intersectionele perspectief heeft voor het 

onderzoeksdesign. Maakt u gebruikt van within-group designs of van between-group 
vergelijkingen en waarom?  

o Welke sampling technieken past u toe en waarom? 
o Hoe komt de intersectionele benadering terug in de metingen die u verricht en de 

analyses die u toepast? Onderbouw uw keuzes (waar mogelijk aan de hand van 
theoretische concepten).  

 

 Projectgroep 
o Beschrijf de relevante expertise van de projectgroep en de vertrouwdheid met sekse- 

en gendergerelateerde vraagstukken op het onderzoeksonderwerp. 
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o Geef een overzicht van eerdere activiteiten en producten van de projectgroep. 
 
Aanvullend voor projecten vanuit een intersectionele benadering  
 

o Beschrijf de relevante expertise van de projectgroep en de vertrouwdheid met het 
intersectionele perspectief binnen onderzoek. 

 
 
 
Voor meer informatie over het sekse- en gendersensitief maken van uw projectaanvraag wordt u van 
harte aanbevolen onderstaande links te raadplegen.  
https://genderedinnovations.stanford.edu/methods/health.html   
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/32019.html 
 
 
 

PROCEDURE & TIJDPAD 
 
 
Houd bij het schrijven van de subsidieaanvraag rekening met de volgende punten: 
 
 

 Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend via ProjectNet worden ingediend. 

 De subsidie kent, in afwijking met de standaardprocedures van ZonMw, een verplichte 
startdatum van uiterlijk 1 december 2018. 

 Schrijf uw aanvragen in het Engels.  

 Voeg in het Nederlands het formulier Patiëntenpanel toe t.b.v. de beoordeling door het 
cliëntenpanel (zie ‘Downloads en links’).  

 Subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen. 

 Let op: toekenning van de subsidie zal pas plaatsvinden zodra er schriftelijke 
toestemming is van de eigenaar van de database om de data te gebruiken of van de 
projectleider van het lopende project om de vraagstelling uit te breiden. De schriftelijke 
toestemming moet uiterlijk 12 juni 2018, 14:00 uur ontvangen zijn op 
gender@zonmw.nl, onder vermelding van het dossiernummer van uw aanvraag. 

 Reserveer 5% van uw projectbudget voor communicatie en implementatie. Neem dit op in uw 
begroting.  

 Het is verplicht om bij een subsidieaanvraag een begroting toe te voegen.  

 Bij een subsidieaanvraag kunnen alleen de verplichte bijlagen toegevoegd worden. Daarnaast 
is er facultatief de mogelijkheid een bijlage van maximaal twee A4 met figuren en tabellen toe 
te voegen. Andere bijlagen worden niet meegenomen bij de beoordeling van uw aanvraag. 
Door de projectleider mee te sturen verplichte bijlagen:  

1. Begroting 

 De begroting moet worden opgesteld in het juiste format 
(www.zonmw.nl/subsidievoorwaarden) 

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

 Specificeer in de begroting alle posten onder ‘Materieel, Apparatuur, 
Verbruiksgoederen’ en ‘Implementatiekosten’. 

2. Formulier Patiëntenpanel (zie ‘Downloads en links’) 

 
Beoordelingsprocedure 
Voor de procedures voor de beoordeling van subsidieaanvragen verwijzen we u naar de 
procedurebrochure aanvragers.  
 
 
Procedure 

 Subsidieaanvragen worden beoordeeld op kwaliteit door minimaal twee, maar bij voorkeur 
drie externe referenten. 

https://genderedinnovations.stanford.edu/methods/health.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/32019.html
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
mailto:gender@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/subsidievoorwaarden
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
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 Een patiëntenpanel brengt advies uit over het patiëntenperspectief in de subsidieaanvraag.  

 De aanvrager krijgt de gelegenheid schriftelijk op de referentenoordelen en het advies van het 
patiëntenpanel te reageren (wederhoor). 

 De commissie van het Kennisprogramma Gender en Gezondheid geeft een eindoordeel over 
relevantie en kwaliteit. Het eindoordeel op kwaliteit wordt door de commissie vastgesteld op 
basis van weging van de referentenoordelen en het wederhoor hierop. Het eindoordeel op 
relevantie wordt door de commissie bepaald, waarbij het patiëntenoordeel en het wederhoor 
daarop meegewogen wordt.  

 Voor de prioritering van de aanvragen wordt gebruik gemaakt van de onderstaande matrix. 
Kwaliteit weegt in de beoordeling van de subsidieaanvragen zwaarder dan de relevantie van 
de aanvragen. Alleen subsidieaanvragen met de kwalificatie van ten minste ‘relevant’ en 
‘voldoende kwaliteit’, komen in aanmerking voor honorering. 
 

 

 
De commissie draagt zorg voor een evenwichtige spreiding van de honorering over de verschillende 
thema’s. Dat kan betekenen dat een hoog scorende aanvraag niet gehonoreerd wordt op een thema 
waar meerdere aanvragen zijn ingediend, ten gunste van een lager scorende aanvraag op een ander 
thema. De commissie heeft de mogelijkheid om bij aanvragen die meerdere thema’s omvatten de 
indeling op thema vast te stellen. Dit betekent dat een aanvraag op bijvoorbeeld Hart- en vaatziekten 
én Diabetes zowel meegenomen kan worden bij Hart- en vaatziekten als bij Diabetes. 

  
Indien er meer relevante voorstellen van tenminste voldoende kwaliteit ontvangen zijn dan er budget 
beschikbaar is, vindt bij gelijkscorende voorstellen op kwaliteit en relevantie in bovenstaande matrix 
verdere prioritering plaats. Deze verdere prioritering vindt plaats op criteria uit de oproep, waarbij eerst 
wordt gekeken naar het criterium sekse én gender en vervolgens het criterium intersectionaliteit. 
Indien op basis hiervan geen onderscheid gemaakt kan worden, dan wordt verder geprioriteerd op 
hoe ingezet wordt op implementatie. 

 

Tijdpad 
 

Deadline indienen subsidieaanvraag  dinsdag 27 maart 2018 om 14.00 uur 

Ontvangst commentaar referenten  woensdag 2 mei 2018 

Deadline indienen wederhoor  donderdag 24 mei 2018 

Commissievergadering dinsdag 19 juni 

Besluit  maandag 16 juli 2018 

Uiterlijke startdatum  zaterdag 1 december 2018 

 
 
Meer informatie: 
Houdt de programmapagina op de ZonMw website in de gaten, deze wordt regelmatig bijgewerkt. 
 
 

INDIENEN 
 

Indiening (via ProjectNet) 
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het elektronisch 
indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Sluitingsdatum voor het indienen is dinsdag 27 maart 2018, 
om 14.00 uur. 

 

Kwaliteit 
 

 
Relevantie 

Zeer goed Goed Voldoende Matig Onvoldoende 

Zeer relevant 1 3 5 Afwijzen Afwijzen 

Relevant 2 4 6 Afwijzen Afwijzen 

Laag relevant Afwijzen Afwijzen Afwijzen Afwijzen Afwijzen 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/diversiteit/programmas/programma-detail/gender-en-gezondheid/
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TIPS  
 Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt moet u zich eerst aanmelden als 'Nieuwe 

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

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

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 Kennisprogramma Gender en Gezondheid, 
gender@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: 
Carine Stroet (programma-assistent), 070-349 5021, gender@zonmw.nl 
Miranda van Duijn (programmasecretaris), 070-349 5365, gender@zonmw.nl 
 

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. 
 

Downloads en links: 
 Subsidiebepalingen 

 Procedurebrochure aanvragers 

 Begroting (ZonMw format of aangepast format) 

 Formulier Patiëntenpanel 

 TIP! Sekse- en gendersensitief onderzoek (Gendered Innovations)  

 TIP! Sekse- en gendersensitief onderzoek (Canadian Institutes of Health Research) 
 

 

http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
mailto:gender@zonmw.nl
mailto:gender@zonmw.nl
mailto:gender@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Gender_en_Gezondheid/Calls/Formulier_Patientenparticipatie.docx
https://genderedinnovations.stanford.edu/methods/health.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/32019.html

