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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
Het doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het effectiever, veiliger en 
doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Het GGG-programma richt zich op het 
verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten binnen dit programma kunnen zowel 
betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het 
gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Een manier om dit te bewerkstelligen is het 
ontsluiten van het grote potentieel aan toepassingen van bestaande geneesmiddelen bij nieuwe 
indicaties.  
 
In de Rediscovery Ronde gaat het specifiek om projecten gericht op (pre)klinisch onderzoek naar de 
effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand 
geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd. 
Omdat het middel uit patent is, en over het algemeen (zeer) goedkoop, ligt een initiële investering door 
private partijen in dit soort onderzoek niet voor de hand. Het grote risico van dit soort onderzoek en de 
beperkte bescherming na een registratietraject maakt dan ook dat dit soort onderzoek moeilijk van de 
grond komt zonder publieke financiering. De marktwerking levert zodoende negatieve factoren op voor 
de maatschappij en remt positieve factoren waar de maatschappij van kan profiteren.  
 
In de Rediscovery Ronde kunnen projectideeën worden ingediend die zich in verschillende fases van 
(klinisch) onderzoek bevinden. Hierbij kan gedacht worden aan:   
 
• Preklinische studie: betreft preklinisch onderzoek (waaronder Knowledge Discovery in Data 

(KDD) studies) gebaseerd op een aannemelijk signaal uit de zorg, literatuur en/of andersoortige 
analyse dat nog extra bevestigend onderzoek behoeft voor een klinische humane pilot kan 
starten.  
NB: ZonMw stimuleert onderzoek met alternatieven voor dierproeven. Indien onderzoek niet 
proefdiervrij kan worden uitgevoerd, is hiervoor een goede onderbouwing noodzakelijk. 

 
• Proof of concept studie: betreft een vroege klinische evaluatie of hypothese-bevestigende 

humane pilot. Het projectidee is gebaseerd op een aannemelijk signaal uit de zorg, op 
laboratorium- en/of diermodellen, op literatuur en/of een andersoortige analyse die de stap naar 
een klinische studie rechtvaardigt. In deze fase zijn echter nog geen valide humane pilotdata 
beschikbaar die een trial in een grotere populatie rechtvaardigen.  

 
• Klinische validatie studie: betreft een confirmatory/pivotal trial die voortbouwt op eerder 

gevonden humane pilotdata en die in een grotere populatie, op basis van hardere klinische 
eindpunten, een meer definitief antwoord tracht te geven op de vraag of en hoe het middel in de 
klinische praktijk kan worden ingezet.   

 
Het moet evident zijn dat het onderzoek betreft dat niet door private partijen zal worden gefinancierd 
en dat de inzet van publieke middelen dus is gerechtvaardigd.  
Projecten maken de business case voor geneesmiddelenfabrikanten aantrekkelijker en het tijdig 
aanhaken van een fabrikant bij een project verdient daarom de voorkeur. Idealiter gebeurt dit op het 
moment dat humane pilotdata beschikbaar zijn (bijvoorbeeld na afloop van de proof of concept 
studie). Op die manier kan in coalitievorming met een fabrikant worden gewerkt aan een transparante 
verdere ontwikkeling van het product. Hierbij is het uitgangspunt dat het product voor een 
maatschappelijk aanvaardbare prijs beschikbaar komt voor de patiënt. Voor meer informatie zie  
‘Samenwerking en/of bijdragen derden’ in de oproeptekst en Bijlage 4. 
 
Zie Bijlage 1 voor een verdere toelichting op de kaders van deze subsidieronde. Meer informatie over 
de achtergrond, doelstellingen en organisatie van het GGG-programma vindt u op onze website.  
 
WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN 
Een projectidee kan worden ingediend door een hoofdaanvrager afkomstig van een Nederlandse 
onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht1 (zie Bijlage 4) of door een Nederlandse 
zorginstelling (zie definitie zorginstelling2).  

                                                      
1 Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, (2014/C 198/01), artikel 15 onder ee). 
2 Definitie van een zorginstelling: artikel 5, lid 1, Wet toelating zorginstellingen 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/projecten/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0018906/2019-04-02
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Voor alle ZonMw-subsidieoproepen geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als dit leidt tot het verlenen 
van ongeoorloofde staatssteun. Indien in de toekenningsfase blijkt dat subsidieverlening aan uw 
organisatie kwalificeert als staatssteun, legt ZonMw een Dienst van Algemeen Economisch Belang 
(DAEB) op aan uw organisatie op basis van het DAEB Vrijstellingsbesluit. Dit zal nadere voorwaarden 
met zich meebrengen (zie Bijlage 5). 
 
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. Wel is het van belang dat zowel het budget als de looptijd 
realistisch en goed zijn onderbouwd. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde 
bedraagt 2 miljoen euro. De ambitie is om tot een evenwichtige spreiding van gehonoreerde projecten 
te komen over de drie verschillende onderzoekstypen. De commissie behoudt zich het recht hiervan af 
te wijken op basis van de kwaliteits- en relevantiescores van de uitgewerkte aanvragen.  
 
Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling om implementatie van de resultaten 
verder te bevorderen. Binnen deze ronde is cofinanciering door derden gewenst waar mogelijk en 
zinvol. Met name van de fabrikant van het te onderzoeken geneesmiddel wordt in principe een (in 
kind) bijdrage verwacht, bijvoorbeeld door levering van de studiemedicatie en/of placebo.   
Indien er geen (in kind) bijdrage is door de fabrikant, dan wordt duidelijk toegelicht waarom er geen 
bijdrage wordt geleverd of mogelijk is. Zie voor een uitgebreidere toelichting en voorwaarden Bijlage 4.  
 
BEOORDELINGSCRITERIA  
Voor deze subsidieoproep zijn de algemene beoordelingscriteria van ZonMw van toepassing, zoals 
vermeld in de Procedurebrochure. De projectideeën worden beoordeeld op zowel de 
programmaspecifieke relevantiecriteria als de algemene relevantie- en kwaliteitscriteria van ZonMw. 
 
Relevantiecriteria 
  
Programmaspecifieke relevantiecriteria 
De projectideeën worden expliciet beoordeeld op het programmaspecifieke relevantiecriterium 
‘Relevantie voor de praktijk’. Hierbij besteedt de commissie aandacht aan de volgende twee 
deelaspecten (zie ook Bijlage 2 voor nadere toelichting):  
 
1. Meerwaarde  
Wat is de potentiële waarde van uw innovatie voor de behandeling van patiënten in de (klinische) 
praktijk? Beschrijf dit ook in verhouding tot de staande praktijk en reeds uitgevoerd en/of lopend 
(internationaal) onderzoek. Waarom zijn de huidige behandelmethoden niet voldoende? Wat zijn de 
prevalentie en incidentie van de aandoening in Nederland? Wat zijn op dit moment de (ziekte)last en 
kosten van het gezondheidszorgprobleem waar de behandeling zich op richt? Wat zou uw innovatie 
daarin potentieel kunnen verbeteren? In deze ronde wordt een project relevanter wanneer dit gericht 
is op een indicatie waarvoor nog geen adequate behandeling bestaat en/of gericht is op substantiële 
kostenbesparingen in de zorg en/of op indicaties met een hoge ziektelast. Hoe meer van deze 
kenmerken voor uw projectidee van toepassing zijn, hoe hoger de relevantie. 

  
2. Doorgeleiding 
Uit uw voorstel blijkt een duidelijke visie en ambitie om de resultaten van het onderzoek verder te 
brengen naar een volgende fase van onderzoek, ontwikkeling en/of toepassing in de praktijk.   
U dient bij de keuze van materialen en methoden rekening te houden met de aansluiting op eventueel 
follow-up onderzoek. 
 

a. Preklinische en proof of concept studies 
Wat is de strategie voor een vervolgstudie die aansluit op uw pre-klinische of proof of concept 
studie? Beschrijf deze vervolgstudie zo concreet mogelijk. Beschrijf daarin ook welke stappen, 
globaal gezien, nog nodig zouden zijn voor verdere vertaling van uw resultaten naar en 
opname van uw resultaten in de praktijk? Welke mogelijke uitdagingen liggen daar?  
 
b. Klinische validatie studies 
Beschrijf een concrete strategie en de benodigde activiteiten voor verdere implementatie van 
uw resultaten naar de praktijk, hoe het middel in de klinische praktijk ter beschikking komt voor 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/vrijstellingsverordeningen-staatssteun/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/DAEB_vrijstellingsbesluit_20_december_2011.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Procedurebrochure_ZonMw_Aanvragers_RR5_PI.pdf
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de patiënt. Welke volgende stappen zijn hiervoor nodig? Welke mogelijke uitdagingen liggen 
daar? Welke kosten brengen deze stappen grofweg met zich mee en welke partijen zijn bereid  
die te dragen? Kan de behandeling worden geregistreerd en vergoed?  
 
Met betrekking tot het registratietraject ontvangen de klinische projectideeën (proof of concept 
studies en klinische validatie studies) die worden uitgenodigd voor het uitwerken tot een 
uitgewerkte aanvraag, een aanvullend wetenschappelijk advies van het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen en Zorginstituut Nederland.  

 
Algemene aandachtspunten bij relevantie 
ZonMw kent als organisatie algemene aandachtspunten die elk programma in ogenschouw neemt en 
in de beoordeling betrekt, deze zijn: 
• Participatie van patiënten en/of eindgebruikers 

ZonMw streeft bij projecten naar het betrekken van belanghebbenden, inclusief de einddoelgroep 
of eindgebruiker die beschikt over ‘ervaringsdeskundigheid’. Met ‘betrekken’ bedoelen we 
concreet het raadplegen, advies inwinnen, samenwerken en/of laten (mee)beslissen van 
betrokkenen bij de projecten. Het onderdeel ‘patiëntenparticipatie’ in de aanvraag wordt 
afzonderlijk beoordeeld door een patiëntenpanel vanuit Patiëntenfederatie Nederland. Dit panel 
bestaat uit ervaringsdeskundigen met interesse in, en ervaring met onderzoek. Zij zijn getraind in 
het beoordelen van projecten op relevantie en op het beoordelen van de vormgeving van 
patiëntenparticipatie in subsidieaanvragen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de flyer 
‘Patiëntenparticipatie in onderzoek’ en naar Bijlage 3. Voor advies over patiëntenparticipatie in uw 
project kunt u contact opnemen met de Patiëntenfederatie Nederland.  

• Toepassing en Impact 
Projecten die ZonMw financiert moeten impact hebben. Nieuwe kennis en kunde moet gebruikt 
worden in praktijk, beleid, onderwijs en/of verder onderzoek. Op onze website leggen we uit wat 
impact is, hoe we werken aan het realiseren en aantonen ervan en wat we van projectleiders 
verwachten. Meer informatie vind u op www.zonmw.nl/impactversterken  

• Toegang tot data 
ZonMw stimuleert optimaal (her)gebruik van databestanden. ZonMw vereist daarom dat deze na 
een project beschikbaar blijven en geschikt zijn voor het verifiëren van onderzoeksresultaten, voor 
hergebruik in vervolgonderzoek en/of voor de onderbouwing van innovaties in beleid en praktijk.  
ZonMw gaat hierbij uit van de FAIR-principes om data ‘findable, accessible, interoperable, 
reusable’ te maken. 
De eisen ten aanzien van databestanden gelden ook voor andere opbrengsten die aan de basis 
staan van onderzoeksresultaten, zoals collecties van biologisch materiaal, labjournaals, audio- en 
beeldmateriaal of software. In uw projectidee laat u bij het onderdeel ‘problem definition and 
objective(s)’ zien of uw onderzoeksvraag met bestaande data en een daarvoor passende 
onderzoeksmethodologie kan worden beantwoord. Indien dit niet kan, of slechts ten dele, geeft u 
daarvoor de reden. 
Pas na honorering van uw aanvraag schrijft u een datamanagementplan. Aan het eind van uw 
project toetst ZonMw aan de hand van kerngegevens of u aan de eisen voldoet. 
Meer over het beleid van ZonMw, de subsidiebepaling voor databestanden en praktische 
werkwijzen om herbruikbare data te genereren is te vinden op de ZonMw-pagina FAIR data en 
datamanagement. 

• Open Access 
Overeenkomstig met het ZonMw Open Access beleid, dienen alle publicaties die voortkomen uit 
wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk door ZonMw gesubsidieerd is direct (zonder 
embargo) Open Access beschikbaar gesteld te worden. Het artikel dient gepubliceerd te worden 
onder toepassing van de Creative Commons Naamsvermelding (CC BY 4.0 licentie). Indien de 
auteur het noodzakelijk acht om af te wijken van de CC BY 4.0 licentie, dient u de alternatieve keuze 
te onderbouwen en ter goedkeuring voor te leggen aan ZonMw. ZonMw accepteert verschillende 
Open Access routes. Voor meer informatie over het ZonMw Open Access beleid, de voorwaarden 
en mogelijkheden, verwijzen we u naar onze website.  
Indien u volgens de volledig gouden Open Access route publiceert, is het toegestaan om kosten 
voor Open Access publicaties op te nemen in de projectbegroting tot een maximum bedrag van 
€5000,- (s.v.p. specificeren met ‘Open Access’ in het budget). 

• Diversiteit 
ZonMw vraagt speciale aandacht voor diversiteit en differentiatie van de doelgroep van uw 
projectidee, naar kenmerken zoals sekse, leeftijd, sociaal-economische situatie, opleidingsniveau, 

https://www.patientenfederatie.nl/contact
http://www.zonmw.nl/impactversterken
https://www.zonmw.nl/en/research-and-results/fair-data-and-data-management/data-management-in-your-project/
https://www.zonmw.nl/en/research-and-results/fair-data-and-data-management/data-management-in-your-project/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-access/
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migratie- en culturele achtergrond en seksuele geaardheid, voor zover die relevant zijn voor de 
thematiek van het project.  

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

Er vindt een toetsing plaats op helderheid, reikwijdte en originaliteit. 
- Plan van aanpak 

Een beschrijving van de gekozen methoden en analyses, inclusief de theoretische en/of empirische 
onderbouwing. Is het plan van aanpak helder en adequaat voor de vraagstelling? 

- Projectgroep 
Wat is de ervaring van de projectgroep, reeds uitgevoerde activiteiten en wat zijn de impact en 
producten geweest vanuit uw projectgroep? Zijn alle benodigde disciplines en expertises 
vertegenwoordigd in de projectgroep?  

- Haalbaarheid 
Het moet aannemelijk zijn dat het doel van de subsidieaanvraag binnen de gestelde tijd wordt 
bereikt met de beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen. De haalbaarheid van 
de patiënteninclusie wordt uitdrukkelijk meegenomen in de beoordeling (indien van toepassing). 
Meer informatie hierover vindt u in de publicatie Succesvol includeren. 
 

Meer informatie over deze criteria vindt u in de Procedurebrochure. 
 
BEOORDELINGSPROCEDURE 
Voor de procedure voor de beoordeling van subsidieaanvragen verwijzen we u naar de infographic ‘in 
10 stappen subsidie aanvragen’ en de 'Procedurebrochure aanvragers’. 
Hieronder worden de procedures specifiek voor het GGG-programma en de Rediscovery Ronde 
toegelicht.  
  
Projectidee fase 
Bij de beoordeling van de projectideeën ligt het accent op kansrijkheid en relevantie voor de praktijk. 
Hieronder valt ook de relevantie voor het programma, oftewel past de aanvraag binnen de geschetste 
kaders van de subsidieronde (Bijlage 1). Daarnaast toetst de commissie de projectideeën globaal op 
kwaliteit. Op basis van de beoordeling van de projectideeën door de programmacommissie en een 
beoordeling door een patiëntenpanel van de Patiëntenfederatie Nederland vindt een selectie plaats 
van projectideeën die worden uitgenodigd om te worden uitgewerkt tot een subsidieaanvraag 
(uitgewerkte aanvraag).  
 
Uitgewerkte aanvraag fase 
Uitgewerkte aanvragen worden door externe referenten (inclusief een patiëntenpanel van de 
Patiëntenfederatie Nederland) beoordeeld (hoor), waarna de aanvrager de gelegenheid krijgt hierop 
schriftelijk te reageren (wederhoor). De uiteindelijke prioritering van de aanvragen (ten aanzien van 
kwaliteit én relevantie) gebeurt door de programmacommissie op basis van de uitgewerkte aanvraag, 
de referentrapporten en het wederhoor. 
 
Aanvullend advies door CBG en ZIN 
Om de kwaliteit van de projectvoorstellen richting markttoelating van de te onderzoeken 
geneesmiddelen zonodig te verbeteren voorzien het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
(CBG) en het Zorginstituut Nederland (ZIN) in een gezamenlijk, aanvullend ‘high level’ advies voor die 
projectgroepen die een eerste positief advies krijgen tot uitwerken van de subsidieaanvraag. Dit 
aanvullend advies zal alleen worden verstrekt aan de klinische projectideeën (proof of concept studies 
en klinische validatie studies). 
Het aanvullend advies zal dienen om de kwaliteit van de projectvoorstellen nog verder te verbeteren 
en de projecten beter te laten aansluiten op een traject tot doorgeleiding van de studieresultaten naar 
de praktijk. Het aanvullend advies wordt schriftelijk opgesteld. U wordt verzocht in de uitgewerkte 
aanvraag te reageren op dit advies en te onderbouwen waarom (onderdelen van) dit advies wel of niet 
is verwerkt in de uitgewerkte aanvraag. Wanneer dit advies tegenstrijdig is aan dat van de 
programmacommissie Rediscovery, dan is het advies van de programmacommissie leidend. Naast 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/relevantiecriteria/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/Succesvol_Includeren.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Procedurebrochure_ZonMw_Aanvragers_RR5_PI.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Procedurebrochure_ZonMw_Aanvragers_RR5_PI.pdf
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een aanvullend advies van het CBG en ZIN ten tijde van het opstellen van de uitgewerkte aanvraag, 
volgt er tijdens de looptijd van een gehonoreerd project een wetenschappelijk adviestraject vanuit het 
CBG, waar zinvol in combinatie met ZIN. In een gesprek zult u advies ontvangen over het lopende 
ontwikkeltraject ten behoeve van de doorgeleiding van de resultaten van het project naar de klinische 
praktijk na afloop van het project. Het advies beslaat bijvoorbeeld het verdere 
handelsvergunningsperspectief en mogelijkheden voor vergoeding van het middel voor de nieuwe 
indicatie. De kosten voor dit wetenschappelijk adviestraject bedragen 1750 euro. Deze kosten kunt u 
opnemen in de begroting.    
 
Prioritering van uitgewerkte aanvragen    
De uiteindelijke prioritering van de aanvragen (ten aanzien van kwaliteit en relevantie) gebeurt met 
behulp van onderstaande matrix. In de matrix weegt relevantie zwaarder dan kwaliteit. Wel dient een 
aanvraag minimaal van goede kwaliteit te zijn om in aanmerking te kunnen komen voor honorering. 
 

Relevantie 
Kwaliteit 

Zeer 
relevant Relevant Laag 

relevant 
Zeer goed 1 3 afwijzen 

Goed 2 4 afwijzen 

Voldoende afwijzen afwijzen afwijzen 

Matig afwijzen afwijzen afwijzen 

Onvoldoende afwijzen afwijzen afwijzen 
 
Gelijke prioritering van uitgewerkte aanvragen  
Wanneer het beschikbare budget ontoereikend is en er meerdere uitgewerkte aanvragen met een 
gelijke kwaliteits- en relevantiescore zijn, geeft de commissie in deze ronde prioriteit aan: 
 
• Projecten gericht op indicaties waarvoor nog geen adequate behandeling bestaat; 
• Projecten gericht op substantiële kostenbesparingen in de zorg;  
• Projecten gericht op indicaties met een hoge ziektelast.  
 
Hoe meer van deze kenmerken voor de uitgewerkte aanvraag van toepassing zijn, hoe hoger de 
plaats in de ranking. 
 
De commissie kan bij de prioritering een evenwichtige spreiding van het totale beschikbare 
subsidiebudget over verschillende relevante aandachtsgebieden en over verschillende 
onderzoekstypen als aanvullende afwegingsgrond toepassen. Dit kan onder meer betekenen dat een 
voorstel met een goede beoordeling niet wordt gehonoreerd als er binnen hetzelfde aandachtsgebied 
in een eerdere ronde al een voorstel is gehonoreerd dan wel in de huidige ronde wordt gehonoreerd. 
U vindt een overzicht van de binnen het GGG-programma  gehonoreerde projecten op onze website. 
 
TIJDPAD 
Deadline indienen projectidee dinsdag 15 juni 2021, 14.00 uur  
Ontvangst advies commissie* medio oktober 2021* 
Ontvangst aanvullend advies CBG/ZIN uiterlijk 8 november 2021 
Deadline indienen subsidieaanvraag dinsdag 11 januari 2022, 14.00 uur 
Ontvangst commentaar referenten medio februari 2022 
Deadline indienen wederhoor dinsdag 1 maart 2022, 14.00 uur 
Besluit uiterlijk eind juni 2022 
Uiterlijke startdatum projecten uiterlijk begin januari 2023 

 
*Belangrijk: overweegt u ondanks een negatief advies van de commissie toch een uitgewerkte 
aanvraag in te dienen, dan wordt u verzocht hierover zo spoedig mogelijk (maar binnen 2 weken na 
ontvangst van het advies) contact op te nemen met ZonMw. Na deze periode kan uw verzoek niet 
meer in behandeling worden genomen. 
 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/projecten/
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Meer informatie: 
Er is een informatiepagina ontwikkeld waar u terecht kunt voor achtergrondinformatie over deze 
subsidieronde, toelichting op de beoordelingscriteria, tips en tricks bij het schrijven van een 
subsidieaanvraag en inclusie en veel gestelde vragen. Mogelijk wordt in de komende maanden nog 
extra achtergrondinformatie toegevoegd bijv. betreffende CBG en ZIN, dus houdt deze pagina in de 
gaten. 
 
Voor meer informatie en details verwijzen wij u nadrukkelijk naar: 

• De kaders van de ronde (Bijlage 1) 
• De toelichting voor indiening (Bijlage 2) 
• Subsidies en Samenwerking/bijdragen van derden (Bijlage 4)   
• Staatssteun (Bijlage 5) 

Informatie over de achtergrond, doelstellingen en organisatie van het GGG-programma staat 
beschreven in de GGG-programmatekst op de ZonMw-website. 
 
 
INDIENEN PROJECTIDEE 
Randvoorwaarden 
 
Inzet publieke middelen 
Uit de projectbeschrijving blijkt duidelijk dat de inzet van publieke middelen gerechtvaardigd is en 
waarom het project niet geheel of gedeeltelijk door andere partijen, bijvoorbeeld in het kader van de 
geldende verplichtingen, wordt opgepakt of gefinancierd. 
 
Samenwerken en/of bijdragen derden 
ZonMw stimuleert samenwerking tussen en deelname van partijen. Daarbij geldt dat geen subsidie 
wordt verstrekt als afspraken leiden of kunnen leiden tot het verlenen van staatssteun of als daardoor 
niet aan de ZonMw-subsidievoorwaarden kan worden voldaan. Afspraken dienen vastgelegd te 
worden in een overeenkomst. ZonMw behoudt zich het recht voor om bij honorering een finale 
conceptversie (goedgekeurd door partijen maar nog niet ondertekend) van de overeenkomst op te 
vragen en te beoordelen op conformiteit met het toepasselijke Europese staatssteunrecht en de 
algemene subsidiebepalingen van ZonMw. 
Indien ZonMw de consortiumovereenkomst en/of sponsorovereenkomst niet accepteert, kan geen 
subsidie verleend worden.  
 
Naast de mogelijkheid om samen te werken met derden en/of sponsorafspraken te maken, bestaat de 
mogelijkheid dat derden worden ingehuurd om een deel van de activiteiten uit te voeren.  
 
Uiterlijk bij de uitgewerkte subsidieaanvraag en begroting (waar mogelijk eerder, bijvoorbeeld bij 
projectidee) dient duidelijk naar voren te komen: 
- Met welke partijen samengewerkt wordt en per partij of deze actief bijdraagt aan het project; dit 

zijn in elk geval partijen die op de begroting voorkomen als een partij die aanspraak wenst te 
maken op een deel van de subsidie. Ook partijen die voor eigen rekening en risico actief bijdragen 
maken onderdeel uit van de samenwerking. 

- Met welke partij(en) een sponsorovereenkomst zal worden aangegaan en wat de in-natura of 
geldelijke bijdrage is. 

- Welke partij zal worden ingehuurd of indien dit nog niet bekend is, voor welke activiteiten wordt 
voorzien dat die door derden zal worden uitgevoerd en de daarvoor te maken kosten (inclusief 
btw). 

 
In Bijlage 4 vindt u de voorwaarden voor en meer informatie over de verschillende soorten vormen van 
samenwerken en bijdragen door derden met voorbeeldovereenkomsten als hulpmiddel bij het 
opstellen van de betreffende overeenkomst. 
 
In de subsidieaanvraag dient u onder Background/Foreground Intellectual Property (IP) van het 
aanvraagformulier te beschrijven wie de rechthebbende is op de ingebrachte bestaande kennis 
(background intellectual property).  
 

https://publicaties.zonmw.nl/informatiepagina-subsidieronde-drug-rediscovery-ronde-5/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Goed_Gebruik_Geneesmiddelen__programmatekst__2020-2023_.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Pre-Application_form_5th_Rediscovery_call_GGG_-_PI.docx
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Voor vragen over IP of over het opstellen van een overeenkomst met derden kunt u terecht bij de 
IP/contractspecialist die vaak werkzaam is bij de juridische afdeling of de afdeling valorisatie of 
Technology Transfer Office (TTO) van uw organisatie. ZonMw adviseert u om in een zo vroeg mogelijk 
stadium deze afdeling te betrekken bij uw aanvraag. 
 
Maatschappelijk verantwoord licentiëren 
Bij de uitvoering van dit programma ziet ZonMw erop toe dat de afspraken met betrekking tot de 
(project)resultaten zoveel als mogelijk bevorderen dat deze beschikbaar komen voor de 
gezondheidszorg tegen een redelijke en betaalbare prijs. Derhalve dienen de termen 
‘beschikbaar/beschikbaarheid’ en ‘redelijke en betaalbare prijs’ onderdeel te zijn van de afspraken 
over de (project)resultaten zoals deze voorafgaand aan de start van het project in de 
consortiumovereenkomst en andere, voor de (project)resultaten relevante overeenkomsten 
(bijvoorbeeld sponsorovereenkomst of licentieovereenkomst), door de betrokken partijen zijn 
vastgelegd. De verplichtingen van partijen met betrekking tot ‘beschikbaar/beschikbaarheid’ en 
‘redelijke en betaalbare prijs’ in relatie tot de (project)resultaten, worden aangegaan onder voorwaarde 
dat deze verplichtingen worden overgenomen door opvolgende partijen (kettingbeding). U dient tijdig 
contact op te nemen met de juridische afdeling, de afdeling valorisatie of het Technology Transfer 
Office (TTO) van uw organisatie. 
 
Indiening (via Mijn ZonMw) 
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online 
indiensysteem van ZonMw (Mijn ZonMw). Sluitingsdatum voor het indienen is 15 juni 2021, om 14.00 
uur. 
 
TIPS  
- ZonMw is overgestapt naar een ander digitaal indiensysteem. Als u nog niet eerder met Mijn 

ZonMw heeft gewerkt, registreert u zich eerst als 'Nieuwe gebruiker'.  
- Zie voor meer informatie de toelichtingen in Mijn ZonMw en de Handleiding Mijn ZonMw. 
- Wij raden u aan om, voordat u uw aanvraag digitaal indient, een Word versie van uw aanvraag uit 

te printen (via Mijn ZonMw) en na te lopen op onregelmatigheden. Vooral als u uw aanvraag eerst 
in Word heeft opgesteld en vervolgens naar Mijn ZonMw heeft gekopieerd, kan het voorkomen dat 
sommige leestekens (zoals aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in 
MijnZonMw zelf corrigeren.  

- Tevens raden wij u aan om, voordat u het aanvraagformulier 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. 

 
 
Aandachtspunten bij indiening projectidee 
Bij het schrijven van het projectidee houdt u rekening met de volgende punten: 
• Maak u aanvraag aan in MijnZonMw en vul de verplichte velden in. Het ingevulde 

aanvraagformulier (PDF) stuurt u mee als bijlage in MijnZonMw. 
• Schrijf uw aanvraag in het Engels; Nederlandstalige aanvragen worden niet in behandeling 

genomen. 
• De verplichte bijlage die u bijvoegt is het aanvraagformulier. Het is niet toegestaan andere bijlagen 

toe te voegen. Andere bijlagen worden niet meegenomen bij de beoordeling van uw aanvraag. 
• Een projectidee dat wordt ingediend in GGG Rediscovery Ronde 5 kan niet gelijktijdig worden 

ingediend in een andere openstaande subsidieronde van GGG. 
• Herindiening van een projectidee dat niet is ingediend als uitgewerkte aanvraag in een 

subsidieronde van GGG, is mogelijk. Herindiening van een projectidee van een eerder niet 
gehonoreerde, uitgewerkte aanvraag is alleen mogelijk als u de betreffende aanvraag slechts 
éénmaal eerder als uitgewerkte aanvraag heeft ingediend in de afgelopen 3 jaar in een 
Rediscovery Ronde of een andere subsidieronde van GGG (bijv. Open Ronde, Grote Trials). In 
geval van een herindiening vermeldt u dit expliciet bij de betreffende vragen in MijnZonMw onder 
vermelding van het dossiernummer van de eerdere indiening. Tevens geeft u duidelijk aan hoe u 
bent ingegaan op de eerdere kritiekpunten van de commissie en op welke punten uw aanvraag 
afwijkt van de eerder ingediende aanvraag of projectidee. Indien niets wordt aangegeven gaat 
ZonMw ervan uit dat de aanvraag niet is aangepast en zal de aanvraag niet in behandeling 
worden genomen (Artikel 4:6 Awb). 

https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/mijn-zonmwprojectnet/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Pre-Application_form_5th_Rediscovery_call_GGG_-_PI.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Pre-Application_form_5th_Rediscovery_call_GGG_-_PI.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Pre-Application_form_5th_Rediscovery_call_GGG_-_PI.docx
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• Om de transparantie in rapportage van (voorgenomen) onderzoek te verbeteren, verwijzen we 
voor (verschillende vormen van) RCT’s naar de CONSORT-statement. Ook wijzen wij u op de 
richtlijnen voor andere type designs.  

• In het projectidee wordt géén uitgewerkte begroting gevraagd. Houd daarom bij het budget in het 
projectidee ook reeds rekening met de kosten van het uitvoeren van een economische evaluatie, 
de inzet van patiëntparticipatie, verspreiding en implementatie van de resultaten, gebruik van 
dataservices etc. voor zover dit van toepassing is bij uw project;  

• Het budgetbedrag van de eventuele uitgewerkte aanvraag mag, zonder stevige onderbouwing, 
niet meer dan 15% afwijken van het bedrag in het projectidee.    

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

 
Een uitgebreide toelichting voor het opstellen en indienen van uw projectidee is te vinden in Bijlage 2.   
 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: 
Dunja Huijbers (senior programmamanager) te bereiken via GGG-secretariaat: 070 349 54 64 of 
geneesmiddelen@zonmw.nl. 
 
Voor informatie en advies over de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van 
wetenschappelijk onderzoek (zoals toestemmingsprocedures, richtlijnen en reglementen, wetgeving, 
gegevensbescherming, terugkoppeling van bevindingen, toetsing, en data delen) kunt u terecht bij de 
nationale ELSI Servicedesk. 
 
Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw (Mijn ZonMw) kunt u 
contact opnemen met de ZonMw-servicedesk: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 
78, servicedesk@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u zonodig kunnen 
terugbellen. 
 
Downloads en links 
Aanvraagformulier  
Informatiepagina over deze subsidieronde  
Algemene subsidiebepalingen  
Procedurebrochure aanvragers  
Programmapagina Goed Gebruik Geneesmiddelen 
Binnen het GGG-programma gehonoreerde projecten  
Voorwaarden en financiën   
 
Overige bijlagen subsidieoproep 
Bijlage 1 Kaders Rediscovery Ronde 5  
Bijlage 2 Toelichting indiening projectidee  
Bijlage 3 Flyer Patiëntenfederatie Nederland  
Bijlage 4 Subsidies en Samenwerken/ bijdragen van derden 
Bijlage 5 Staatssteun 
 
De hierboven opgenomen downloads, links en bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van de 
voorwaarden van deze oproep. 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.consort-statement.org/consort-2010
https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
mailto:geneesmiddelen@zonmw.nl
http://www.elsi.health-ri.nl/
http://www.elsi.health-ri.nl/
mailto:servicedesk@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Pre-Application_form_5th_Rediscovery_call_GGG_-_PI.docx
https://publicaties.zonmw.nl/informatiepagina-subsidieronde-drug-rediscovery-ronde-5/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Procedurebrochure_ZonMw_Aanvragers_RR5_PI.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/projecten/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
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Bijlage 1 – Kaders Rediscovery Ronde 5  
 
Zonder uitputtend te zijn geeft deze toelichting een concreter beeld van welke typen onderzoek/ 
projecten al dan niet binnen de kaders van deze ronde van het GGG-programma vallen.  
Neem bijtijds contact op met ZonMw indien u twijfelt of uw projectidee passend is.  
 
Wat past binnen Rediscovery Ronde 5? 
In deze subsidieronde is financiering van toepassing voor projecten die voldoen aan onderstaande 
kenmerken: 
  

• (Pre)Klinisch onderzoek naar bestaande geneesmiddelen die niet (meer) onder patent zijn 
(peildatum 1 juni 2021);  

• (Pre)Klinisch onderzoek naar het gebruik van deze geneesmiddelen voor nieuwe (nog) niet 
geregistreerde indicaties (waaronder ook zeldzame aandoeningen). Hierbij wordt ingezet op 
innovatieve projecten waarbij bestaande geneesmiddelen worden ingezet voor een nieuwe 
indicatie die niet direct in het verlengde ligt van de huidige indicatie waarvoor het middel 
geregistreerd is; 

• (Pre)Klinisch onderzoek naar effectiviteit en/of dosisoptimalisatie;  
• Het geneesmiddel dient beschikbaar te zijn in Nederland; hieronder kunnen ook 

apotheekbereidingen en geïmporteerde geneesmiddelen vallen;  
• Voor het geneesmiddel is er een, in de mens, bekend veiligheidsprofiel (het middel is volgens 

ICH-GMP richtlijnen geregistreerd of geregistreerd geweest); 
• In het geval van vergelijkend onderzoek gaat het om de vergelijking van een geneesmiddel 

versus een geneesmiddel/placebo/actieve non-farmacotherapeutische interventie, mits deze 
actieve non-farmacotherapeutische interventie reeds tot de standaardzorg behoort; 

• Studies waarvoor het evident is dat het onderzoek niet door private partijen zal worden 
gefinancierd.  

 
Wat past niet binnen Rediscovery Ronde 5?  

• Onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen;  
• Onderzoek naar het gebruik van geneesmiddelen bij groepen die buiten het kader van de 

bestaande registratie vallen (bijvoorbeeld kinderen, ouderen en zwangeren). Dit type 
onderzoek past binnen de Open Ronde van GGG;  

• Onderzoek naar het gebruik van geneesmiddelen die onder patent zijn (peildatum: 1 juni 
2021);  

• Onderzoek naar een evidente indicatieverbreding van de huidige toepassing; 
• Onderzoek primair gericht op een andere formulering van een geneesmiddel; 
• Onderzoek naar toepassingen die al breed ingeburgerd zijn in de praktijk en in de richtlijnen 

zijn opgenomen;  
• Vergelijkend onderzoek van een geneesmiddel versus een actieve non-

farmacotherapeutische interventie, als deze actieve non-farmacotherapeutische interventie 
niet tot de standaardzorg behoort (dit valt onder het programma DoelmatigheidsOnderzoek);  

• Onderzoek naar bestaande geneesmiddelen voor COVID-19 (dit valt onder het COVID-19 
Programma);  

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

• De beschikbare subsidie voor Rediscovery Ronde 5 voorziet niet in de doorgeleiding van de 
studieresultaten naar bijvoorbeeld richtlijnen of registratie; waar mogelijk is het de bedoeling 
dat door of met andere partijen het traject richting verder onderzoek en/of registratie van een 
geneesmiddel binnen de nieuwe indicatie wordt overgenomen nadat effectiviteit is 
aangetoond; u houdt bij de keuze van materialen en methoden rekening  met de aansluiting 
op eventueel follow-up onderzoek;  

• Studies die reeds gestart zijn. 
 
 
 
 
 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/t/subsidierondes/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/doelmatigheidsonderzoek/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/programmas/programma-detail/covid-19-programma/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/programmas/programma-detail/covid-19-programma/
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Bijlage 2 - Toelichting indiening projectidee 
 
Projectidee algemeen 

• Het projectidee bestaat uit meerdere gedeelten: 
A. De in te vullen velden in MijnZonMw; 
B. Het ingevulde aanvraagformulier (PDF), dat u meestuurt als bijlage in MijnZonMw; 

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

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

 
A. In te vullen velden in MijnZonMw 
 
Sectie 1. General Information/ Algemene gegevens 
 
Has this or a comparable grant application previously been submitted to ZonMw║Herindiening 
Geef aan of het project eerder is ingediend als projectidee (project proposal) of als uitgewerkte 
aanvraag (grant application). In geval van een eerder ingediend projectidee licht u kort toe op welke 
punten uw projectidee afwijkt van het eerder ingediende projectidee. In geval van een eerder 
ingediende uitgewerkte aanvraag beschrijft u in detail op welke punten uw aanvraag afwijkt van de 
eerder ingediende aanvraag. Herindiening van een niet gehonoreerde, uitgewerkte aanvraag is 
alleen mogelijk indien u de betreffende aanvraag slechts éénmaal eerder als uitgewerkte aanvraag 
heeft ingediend in de afgelopen 3 jaar in een Rediscovery Ronde of een andere subsidieronde van 
GGG (bijv. Open Ronde, Grote Trials). 
 
Compulsory Project Members ║ Verplichte projectgroepleden 
De volgende 3 projectgroepleden zijn verplicht: 

o De hoofdaanvrager is de persoon aan wie de subsidie bij honorering wordt toegekend. 
o De projectleider en penvoerder is de persoon die inhoudelijk verantwoordelijk is en de 

dagelijkse leiding heeft over het project. Bij honorering van de aanvraag is de projectleider en 
penvoerder de contactpersoon waarmee ZonMw over de inhoudelijke voortgang van het 
project correspondeert. 

o De bestuurlijk verantwoordelijke is de rechtspersoon of natuurlijk persoon die op grond van de 
statuten bevoegd of gemachtigd is de organisatie te vertegenwoordigen. 

 
NB. Hoofdaanvrager en projectleider/penvoerder kunnen dezelfde persoon zijn. 
Let op: de hoofdaanvrager en de bestuurlijk verantwoordelijke moeten in hetzelfde centrum werkzaam 
zijn. Indien dit niet het geval is, dient een samenwerkingsovereenkomst over de uitvoering van de 
desbetreffende subsidieaanvraag te worden afgesloten (Algemene subsidiebepalingen, artikel 8.7).  
 
 
Sectie 2. Additional Project Members ║ Extra projectgroep leden 
• Als u bij vraag 1.4 ‘ja’ heeft ingevuld kunt u hier extra projectgroepleden toevoegen. Een 

projectgroep kan uit maximaal 10 extra projectgroep leden bestaan. Houd bij de samenstelling van 
uw projectgroep rekening met de juiste expertise die benodigd is voor een succesvolle uitvoering 
van uw project; denk hierbij ook aan de economische evaluatie, de implementeerbaarheid van de 
resultaten, de patiëntenparticipatie en het potentiële vervolgtraject. Indien de vraagstelling 
betrekking heeft op de eerstelijnszorg of ketenzorg is het raadzaam om in de projectgroep 
zorgverleners uit zowel de eerste als tweedelijnszorg actief te betrekken.  

• Geef bij ‘role in the project’ aan welke rol/expertise deze persoon heeft in het project, zodat helder 
wordt welke expertise in de projectgroep aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan een medisch 
specialisme, HTA-deskundige, data-analist, statisticus, patiëntenvertegenwoordiger etc.  
Max. 70 karakters.  

 
 
 

 
 

 

https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Pre-Application_form_5th_Rediscovery_call_GGG_-_PI.docx
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Sectie 3. Summary/ Samenvatting 
 
Dutch summary ║ Nederlandse samenvatting 
Geef een Nederlandse titel en samenvatting, maximaal 3000 karakters.  
 
De titel bevat maximaal 12 woorden die kort en bondig de essentie van het project weergeeft. (NB: de 
titel hoeft niet te worden vereenvoudigd tot ‘lekentaal’, maar moet begrijpelijk zijn voor lezers met een 
basale medische achtergrond.  
 
De samenvatting is bedoeld voor de leden van het patiëntenpanel. Houd u er rekening mee dat de 
leden van het patiëntenpanel vaak niet medisch onderlegd zijn. In deze samenvatting adresseert u in 
ieder geval de volgende vragen: 
• Waarom wilt u dit onderzoek doen? 
• Welke resultaten hoopt u dat dit onderzoek oplevert? 
• Waarom is dit onderzoek van belang voor patiënten en hun naasten? 
• Hoe gaat u dit onderzoek uitvoeren? 
• Hoe belastend is het onderzoek voor deelnemende patiënten? (indien van toepassing) 
• Hoe gaat u de resultaten van het onderzoek verder brengen? 
 
Scientific summary in English ║ Wetenschappelijke samenvatting (Engels) 
In dit veld in MijnZonMw vult u de Engelse samenvatting in. 
• Maximaal 2000 karakters. 
• Maak gebruik van de volgende indeling: 

o RESEARCH QUESTION/RATIONALE 
o HYPOTHESIS & OBJECTIVES 
o STUDY DESIGN  

 Beschrijving van het type design (zoals cohort studies, modelmatige studies, non-
inferiority, stepped wedge, (varianten op) RCT, etc.) 

o STUDY POPULATION 
o INTERVENTION (& COMPARATOR) 
o OUTCOME PARAMETERS  
o SAMPLE SIZE/ DATA-ANALYSIS 

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

 
Sectie 4. Project Information/ Project informatie 
Kies uit de keuzelijsten de optie die het beste past voor uw project. 
 
Research type ║ Onderzoekstype 
Maak een keuze voor één van de drie types projectideeën die het beste past bij uw projectidee. De 
verschillende onderzoekstypes staan beschreven in de oproeptekst. 
 
 
Sectie 5. Financial data / Financiële gegevens 
Begroting en toelichting op de begroting ║ 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, zonder stevige onderbouwing, niet meer dan 15% worden 
afgeweken; houd daarom bij het budget in het projectidee ook reeds rekening met de kosten 
van het uitvoeren van de inzet van patiëntenparticipatie, verspreiding en implementatie van de 
resultaten en een (vroege) economische evaluatie; 

• Sectie 5.1 - 5.3 vul alleen numerieke waarden in; 
• Geef een korte schriftelijke toelichting op de kosten; 
• Vermeld bij eventuele cofinanciering de status van toezegging van de cofinanciering; 
• Maximaal 1.000 karakters.  
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B. Aanvraagformulier/ Pre-Application Form 
 
Algemene instructies 
- Vul bij alle tekstvakken iets in (behalve bij literatuurreferenties, dit is optioneel); 
- Maak gebruik van de in het aanvraagformulier vermelde kopjes; 
- Er geldt geen beperking voor het aantal karakters en/of woorden per tekstvak, maar de totale 

omvang van het aanvraagformulier is beperkt tot maximaal 4 A4 pagina’s (inclusief 
literatuurreferenties en exclusief de titelpagina met ‘basic application details’) 

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

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

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

 
 
Titelpagina (max 1 pagina A4) 
 
Name of main applicant ║ Naam hoofdaanvrager  
Dit is dezelfde hoofdaanvrager als opgegeven in MijnZonMw. 
 
Project title ║ Projecttitel  
Vermeld hier de volledige Engelstalige titel. Dit is dezelfde als ingevoerd in MijnZonMw. 
 
 
Projectidee (totaal max 4 pagina’s A4 – excl. titelpagina, incl. literatuurreferenties.)    

 
1. Problem definition/rationale and objective(s) ║ Probleemstelling/rationale en doelstelling(en)  
• Beschrijf duidelijk de probleemstelling: welke relevante vraag/probleem uit de dagelijkse praktijk 

vormt het uitgangspunt voor uw aanvraag? Hoe ziet de huidige zorg eruit?  
• Wat is uw hypothese? Beschrijf duidelijk hoe uw innovatie eruitziet en waar uw innovatie past in 

de huidige zorg. Beschrijf het geneesmiddel, farmacologische klasse en werkingsmechanisme 
alsmede de geloofwaardigheid voor het gebruik bij de nieuwe indicatie. 

• Beschrijf de rationale: welke bestaande (pilot)data en welk aannemelijk verondersteld 
werkingsmechanisme voor de nieuwe indicatie vormen de basis voor uw studie? Denk daarnaast 
ook aan zaken als: kwaliteitsaspecten, non-klinische aspecten, ‘proof of concept’ in relevant 
model, farmacologie, farmacokinetiek, farmacodynamica, klinische effectiviteit, dosis-response 
studies en belangrijke klinische studies, toxicologie, klinische aspecten, klinische effectiviteit. 
Indien van toepassing: geplande klinische studies, klinische veiligheid, bijwerkingen (‘adverse 
events’ en ‘serious adverse events’).  

• Vermeld duidelijk de doelstelling(en) van uw project. Hoe zou uw innovatie kunnen bijdragen aan 
een hogere kwaliteit van zorg, gezondheidswinst en/of lagere zorgkosten?  

• Wie zal uw innovatie gebruiken, waar en in welk type patiënten? Onderbouw zo veel mogelijk met 
epidemiologische data, bijvoorbeeld het aantal patiënten per jaar, het aantal keren dat uw 
innovatie gebruikt kan worden per jaar, etc.  

• Wie zijn de stakeholders/belanghebbenden van uw innovatie? Denk aan patiënten en hun 
naasten, professionals in de zorg, maar ook zorgverzekeraars, farmaceutische industrie, etc. Wat 
is de houding van deze stakeholders ten opzichte van uw innovatie, denkt u? 

• Toepassing in de klinische praktijk: hoe gaat de interventie ingezet worden – intramuraal of 
extramuraal. 
 

2. Strategy ║ Plan van aanpak 
Maak gebruik van de in het aanvraagformulier aangegeven kopjes om het plan van aanpak van het 
project te beschrijven. Onderbouw duidelijk de keuzes die u maakt. 
 
• Design: Een onderzoeksdesign sluit aan bij de vraagstelling en u houdt rekening met de 

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

• Study population: beschrijf de belangrijkste in- en exclusie criteria;  
• Intervention & comparator: beschrijf de behandelingen of interventies, inclusief doseringen en 

toedieningsvorm. Beschrijf de eventuele vergelijkende arm en onderbouw de keuze hiervoor. 
Beschrijf daarnaast, indien van toepassing, wat de registratie- en vergoedingsstatus van het 
geneesmiddel is (www.medicijnkosten.nl). Denk hierbij aan het volgende: betreft het een 
extramuraal geneesmiddel en zo ja staat het op Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering? 
Betreft het een intramuraal geneesmiddel en zo ja is er een add-on voor dit middel? Betreft het 
een geneesmiddel dat in Nederland geregistreerd is?;  

• Outcome parameters: beschrijf de primaire uitkomstmaat, secundaire uitkomstmaten, Quality of 
Life uitkomstmaten en safety assessment. Waar mogelijk beschrijf hier tevens de klinische 
relevantiegrenzen per uitkomstmaat. Onderbouw dat de eindpunten van de door u voorgestelde 
studie zijn afgestemd op een mogelijke vervolgstudie;  

• Data analysis: beschrijf de primary (efficacy) analysis;  
• Sample size calculation: beargumenteer de power/sample size berekening voor uw studie;  
• Diversity: geef aan in hoeverre rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd, sociaal-

economische status en culturele achtergrond. Geef daarnaast specifiek aan hoe u rekening houdt 
met sekse- en genderspecifieke aspecten en hoe u hier mee omgaat in het design en bij de 
analyses van de studie. Indien dit voor uw studie niet van toepassing is, vermeldt u dit expliciet.  

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

uitvoerbaar is binnen de gekozen looptijd; het moet aannemelijk zijn dat het doel van de 
subsidieaanvraag binnen de gekozen looptijd wordt bereikt met de beschikbare expertise, 
menskracht, faciliteiten en middelen. 

• Denk ook aan het onderbouwen van de haalbaarheid van de patiënteninclusie in de daarvoor 
geplande tijd. Houd hierbij rekening met het beschikbare aantal patiënten, het aantal patiënten dat 
aan de inclusiecriteria voldoet en het verwachte aantal patiënten dat wil deelnemen; De 
haalbaarheid van de patiënteninclusie wordt uitdrukkelijk meegenomen in de beoordeling (indien 
van toepassing). Meer informatie hierover vindt u in de publicatie Succesvol includeren. 

• Geef een realistische indruk van de kansen en belemmeringen bij de uitvoer van het project. 
 

4. Relevance for clinical practice ║ Relevantie voor de klinische praktijk  
Een belangrijk criterium voor toekenning is dat uit de aanvraag helder naar voren komt dat het 
onderzoek relevant is voor de klinische praktijk. Hierbij gaat u in op elk van de volgende twee 
aspecten: 
 

A. Added value ║ Meerwaarde  
Wat is de potentiële waarde van uw innovatie voor de behandeling van patiënten in de 
(klinische) praktijk? Beschrijf dit ook in verhouding tot de staande praktijk en reeds uitgevoerd 
en/of lopend (internationaal) onderzoek. Waarom zijn de huidige behandelmethoden niet 
voldoende? Wat zijn de prevalentie en incidentie van de aandoening in Nederland? Wat zijn 
op dit moment de (ziekte)last en kosten van het gezondheidszorgprobleem waar de 
behandeling zich op richt? Wat zou uw innovatie daarin potentieel kunnen verbeteren? In 
deze ronde wordt een project relevanter wanneer dit gericht is op een indicatie waarvoor nog 
geen adequate behandeling bestaat en/of gericht is op substantiële kostenbesparingen in de 
zorg en/of op indicaties met een hoge ziektelast. Hoe meer van deze kenmerken voor uw 
projectidee van toepassing zijn, hoe hoger de relevantie. 
 

 
B. Follow up ║Doorgeleiding   

Uit uw voorstel blijkt een duidelijke visie en ambitie om de resultaten van het onderzoek verder 
te brengen naar een volgende fase van onderzoek, ontwikkeling en/of toepassing in de 
praktijk. Hoewel beide typen projectideeën zullen worden beoordeeld op het 
relevantiecriterium ‘Doorgeleiding naar de praktijk’, vindt de beoordeling van de aanvraag op 
dit criterium plaats in het licht van het type projectidee. De resultaten van een preklinische of 
een ‘proof of concept’ studie zullen verder afstaan van implementatie in de praktijk of 
registratie van het middel voor de nieuwe indicatie dan een klinische validatie studie.  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Bijlagen_subsidieoproep_Open_Ronde_21/Onderbouwing_passendheid_onderzoeksdesign.pdf
http://www.medicijnkosten.nl/
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/algemeen/regeling-zorgverzekering#bijlage-2-bij-de-regeling-zorgverzekering
https://www.z-index.nl/g-standaard
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/Succesvol_Includeren.pdf
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U houdt bij de keuze van materialen en methoden rekening met de aansluiting op eventueel 
follow-up onderzoek 
 

• Preklinische of proof of concept studies 
Wat is de strategie voor een vervolgstudie die aansluit op uw project? Beschrijf deze 
vervolgstudie zo concreet mogelijk. Beschrijf daarnaast welke stappen, globaal gezien, nog 
nodig zouden zijn voor verdere vertaling van uw resultaten naar en opname van uw resultaten 
in de praktijk? Welke factoren zijn volgens u belangrijk voor succesvolle doorgeleiding en 
implementatie van de studieresultaten?  

• Klinische validatie studies 
Beschrijf een concrete strategie en de benodigde activiteiten voor verdere vertaling van uw 
resultaten naar de praktijk, voor hoe het middel in de klinische praktijk terecht kan komen en 
hoe het beschikbaar wordt gesteld voor de patiënt. Welke volgende stappen zijn hiervoor 
nodig? Welke mogelijke uitdagingen liggen daar? Denk aan eventuele maatschappelijke, 
economische en/of juridische barrières. Welke kosten brengen deze stappen grofweg met zich 
mee en welke partijen zouden bereid zijn die te dragen? Kan de behandeling worden 
geregistreerd en vergoed?  

 
5. Patient participation ║ Patiëntenparticipatie  
• ZonMw hecht veel waarde aan patiëntenparticipatie en wil het patiëntenperspectief terugzien in 

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

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

• Zie de flyer van de Patiëntenfederatie Nederland en de website 
https://participatiekompas.nl/category/methoden-en-tools/ voor richtlijnen over 
patiëntenparticipatie. 

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

 
6. Expertise, prior activities, publications and products || Expertise, voorgaande activiteiten,   
    publicaties en producten  
Geef een kort overzicht van de aanwezige expertise, reeds uitgevoerde activiteiten (bijvoorbeeld in 
onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg), publicaties en producten vanuit uw projectgroep (zoals 
artikelen, (hoofdstukken in) boeken, patenten, congresverslagen, software, open access 
onderzoeksgegevens), die relevant zijn voor de ingediende aanvraag. 

 
7. Background/ foreground Intellectual Property (IP) || Intellectueel eigendom  
• Beschrijf, indien van toepassing, wie de rechthebbende is op de background IP (intellectual 

property)/bestaande kennis. Licht toe of het te onderzoeken geneesmiddel onder patent is, en zo 
ja wanneer dit patent zal verlopen. Licht verder toe of de nieuwe indicatie voor het te onderzoeken 
(rediscovery) geneesmiddel onder patent is of dat er een patentaanvraag loopt.  

• Beschrijf, voor zover mogelijk, wat uw plannen zijn rondom de foreground IP. Wie verkrijgt 
eigendoms- en gebruiksrechten op de studieresultaten? Wat zijn uw plannen met de 
studieresultaten en hoe zullen publicatierechten over de projectgroep (danwel co-financier) 
verdeeld worden? 

Voor vragen hierover kunt u terecht bij TTO officer of juridisch adviseur van uw organisatie. 
 
8. Literature references ║ Literatuurreferenties  
Vermeld alleen referenties die uw aanvraag inhoudelijk onderbouwen en vermijd opsommingen van 
publicaties van uw projectgroep(leden). 
  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Bijlage_3_-_Flyer_Patientenfederatie_Nederland.docx
https://participatiekompas.nl/category/methoden-en-tools/
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BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE UITGEWERKTE AANVRAAG 
Voor het geval u na de beoordeling van het projectidee op basis van een positief advies wordt 
uitgenodigd tot het indienen van een uitgewerkte aanvraag, kan het handig zijn om bij het opstellen 
van het projectidee alvast rekening te houden met de criteria voor de uitgewerkte aanvraag. Houdt u 
op dit moment bij het opstellen van het budget bijvoorbeeld al rekening met kosten voor een 
economische evaluatie, voldoende personeel om te ondersteunen bij patiënteninclusie, 
patiëntenparticipatie en verspreiding en implementatie van de projectresultaten. De oproeptekst voor 
de uitgewerkte aanvragen is leidend, maar houd er rekening mee dat wij bij de uitgewerkte aanvraag 
om de volgende bijlagen/informatie vragen:  
 
• Economische evaluatie: binnen het GGG-programma wordt gestreefd naar het financieren van 

projecten die bijdragen aan een duurzame gezondheidszorg. Bij een beslissing over het wel of 
niet verder ontwikkelen van een bepaalde innovatie, dient een afweging gemaakt te worden van 
de potentiële waarde van de innovatie en de kosten van de verdere ontwikkeling van de 
innovatie. Om die reden vragen we u om een inschatting van die potentiële waarde en van de 
benodigde vervolgstappen om de innovatie te laten landen in de praktijk. U wordt verzocht het 
volgende op te nemen in de uitgewerkte aanvraag:  
a. Een verplichte bijlage met schattingen van de huidige ziektelast, jaarlijkse kosten van de 

aandoening waarop uw innovatie zich richt en een inschatting van de potentiële, procentuele 
verbetering in gezondheidswinst en kosten. 

b. Een beschrijving van een economische evaluatie in het plan van aanpak, die past bij de fase 
waarin het project zich bevindt. Projectgroepen worden verzocht gedurende de looptijd van 
een pre-klinische of ‘proof of concept’ studie een vroege economische evaluatie uit te voeren 
om de potentiële waarde van de innovatie in te schatten. Aan de hand van een dergelijke 
analyse kan een betere afweging worden gemaakt van de baten en kosten van de verdere 
ontwikkeling van de innovatie en over hoe de verdere ontwikkeling van de innovatie eruit zou 
moeten zien. Van een klinische validatie studie wordt in principe een volledige HTA-analyse 
verwacht. Eindpunten van deze projecten moeten dan ook te vertalen zijn naar of correleren 
met kosten en/of QALY’s. 

Betrek voor de economische evaluatie zo vroeg mogelijk een HTA-expert, zo nodig met expertise 
op het gebied van vroege economische evaluaties, in uw projectgroep. 

• 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; 

• Inclusieschema: waaruit blijkt hoeveel patiënten per tijdsperiode per centrum worden 
geïncludeerd (indien van toepassing); 

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

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

• Ondertekende toezeggingen voor cofinanciering en/of eigen bijdragen: indien van 
toepassing; omdat ZonMw zeker wil weten dat co-financiers van een project zich juridisch hebben 
verplicht tot de toegezegde bedragen voor de cofinanciering, is een Letter of Commitment per co-
financier bij het indienen van de uitgewerkte aanvraag verplicht. In Bijlage 4 vindt u hiervoor de 
voorwaarden, meer informatie en een voorbeeld. 

• Contactgegevens van de IP/Contractspecialist van de bestuurlijk verantwoordelijke organisatie 
 
Rond de startdatum van uw project vragen we om een uitgewerkt datamanagementplan en de 
invultabel met de (voorlopige) kerngegevens. Meer informatie hierover vindt u op de ZonMw-website - 
Toegang tot data. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/e-health-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/toegang-tot-data-ttdata/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/e-health-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/toegang-tot-data-ttdata/
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Bijlage 3 - Flyer Patiëntenfederatie Nederland 
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Bijlage 4 - Subsidies en Samenwerking/bijdragen van derden 
 
ZonMw stimuleert samenwerking binnen (onderzoeks-)projecten om daarmee de impact van 
subsidies te vergroten. Deze samenwerking kan een bijdrage zijn in natura of in geld. Welke 
vorm van samenwerking het ook betreft, het is van belang dat de gemaakte afspraken binnen 
het project voldoen aan de ZonMw algemene subsidiebepalingen, het Europese 
staatssteunrecht en specifieke voorwaarden uit de oproep. Al deze afspraken moeten juridisch 
goed worden vastgelegd.  
 
Op deze pagina staan handreikingen over hoe u een samenwerking goed kunt vastleggen en waar u 
op moet letten. Deze informatie is bedoeld als hulpmiddel bij het vastleggen van (samenwerkings-) 
afspraken, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
Samenwerking en staatssteun  
De subsidies die ZonMw verstrekt, mogen niet leiden tot onrechtmatige staatssteun. Daarom kunnen 
bij verschillende vormen van een samenwerking, andere voorwaarden worden gesteld. 
 
Samenwerkende partijen kunnen (onrechtmatig) voordeel halen uit de subsidie die aan de 
subsidieontvanger is verstrekt. Het is afhankelijk van welke soort partijen in deze samenwerking zitten, 
of dit voordeel geclassificeerd wordt als onrechtmatige staatssteun. ZonMw onderscheidt de volgende 
samenwerkingssamenstellingen van deelnemende partijen op projectniveau: 

• Alleen Onderzoeksorganisaties 
• Onderzoeksorganisatie(s) en Onderneming(en) 
• Alleen Ondernemingen 

 
Meer informatie over staatssteun kunt u vinden op onze de ZonMw webpagina 
Vrijstellingverordeningen staatssteun. 
 
Partijen 
Hieronder staat omschreven wat ZonMw verstaat onder de termen Onderzoeksorganisatie en 
Onderneming.  
 
Onderzoeksorganisatie 
ZonMw hanteert hiervoor de definitie uit het Europese staatssteunrecht en beoordeelt zelfstandig of 
een samenwerkende organisatie aan de betreffende voorwaarden voldoet.  
De belangrijkste criteria van een onderzoeksorganisatie zijn samengevat: 
• De hoofdzaak van de organisatie is kennis opdoen/verspreiden/lesgeven; 
• Activiteiten bestaan uit fundamenteel/industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling 
• Winst van de organisatie die voortvloeit uit de gesubsidieerde activiteiten wordt opnieuw 

geïnvesteerd in nieuw onderzoek/ontwikkeling, onderwijs en/of kennisverspreiding; 
• Ondernemingen die een beslissende invloed kunnen uitoefenen op de onderzoeksorganisatie (in 

hun hoedanigheid van bijvoorbeeld aandeelhouder of lid van de organisatie) mogen geen 
voorrechten hebben op toegang tot de onderzoekscapaciteit, het onderzoeksprogramma of de 
resultaten van de onderzoeksorganisatie. 

 
Ondernemingen 
Alle andere organisaties die niet vallen binnen de criteria van Onderzoeksorganisatie, worden 
aangeduid als ‘Ondernemingen’. Dit sluit aan bij het begrip dat wordt gehanteerd in het Europese 
staatssteunrecht. Deze is ruimer dan het begrip dat meestal wordt gebruikt in het economische 
verkeer. Zo vallen onder meer ziekenhuizen, verpleeginstellingen, non-profit organisaties en 
stichtingen ook onder de definitie Onderneming die wordt gehanteerd in het Europese 
staatssteunrecht. 
 
Soorten overeenkomsten van samenwerking en/of bijdragen  
Om de gemaakte afspraken vast te leggen, zijn er verschillende soorten overeenkomsten mogelijk. 
Hieronder wordt per overeenkomst beschreven wat deze inhoudt, aan welke voorwaarden ze moeten 
voldoen, welke inhoud het moet bevatten, wat het format is en wat aangeleverd moet worden. 
 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/vrijstellingsverordeningen-staatssteun/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Europese_staatssteunrecht.pdf
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Voor indiening van de aanvraag is het van belang om na te gaan of en op welke manier partijen zullen 
samenwerken en/of bijdragen. Samenwerking en/of bijdragen dienen duidelijk in de aanvraag en 
begroting aangegeven te worden. 
 
Formats: 
ZonMw heeft voorbeelden (in het Nederlands en Engels) opgesteld. Het is niet verplicht om dit 
voorbeeld te gebruiken, maar dit wordt wel aangeraden. Eventuele modificaties in het model moeten 
direct herkenbaar zijn. Om u te ondersteunen bij het correct invullen van de formats Consortium- en 
Sponsorovereenkomst, heeft ZonMw een instructie opgesteld. Lees deze goed door voordat u de 
formats invult. 
 
Letter of Commitment 
In een Letter of Commitment verplichten de projectpartijen en/of sponsors, behalve de 
hoofdaanvrager, zich tot de toegezegde bijdrage aan het voorgestelde project. Deze bijdrage kan 
geldelijk of in natura zijn (inclusief uitvoering van activiteiten).  
 
Inhoud en voorwaarden: 

− De brief moet een omschrijving van de bijdrage in geld of natura (waaronder de 
werkzaamheden) bevatten. De Letter of Commitment mag in principe maar één opschortende 
voorwaarde bevatten, namelijk dat de toezegging alléén geldt als ZonMw de 
subsidieaanvraag honoreert 

− Elke samenwerkende en sponsorende organisatie moet een exemplaar aanleveren, behalve 
de organisatie waaraan de hoofdaanvrager is verbonden  

− Het briefhoofd van de betreffende deelnemende organisatie moet gebruikt worden 
− Hij moet geadresseerd zijn aan de organisatie waaraan hoofdaanvrager is verbonden  
− De Letter of Commitment moet ondertekend worden door de persoon die daartoe gerechtigd 

is 
 
Format: 

− Zie model op webpagina (Nederlands en Engels) 
 
Wat moet wanneer worden aangeleverd? 

− Getekende Letter of Commitment  
− Bij indiening van een uitgewerkte subsidieaanvraag 

 
Consortium-/samenwerkingsovereenkomst 
In een consortiumovereenkomst ofwel samenwerkingsovereenkomst (uitwisselbare termen voor 
eenzelfde type overeenkomst) leggen de projectpartners (ook projectgroep genoemd) vast onder 
welke voorwaarden ze gezamenlijk het project gaan uitvoeren. Dat kunnen partijen zowel zijn die 
(indirect) subsidie ontvangen als partijen die voor eigen rekening en risico deelnemen. 
 
Inhoud en voorwaarden: 
De inhoud van deze overeenkomst moet tenminste de voorwaarden bevatten waaronder 
samenwerkende partijen hun respectievelijke bijdragen leveren aan het project. Dit moeten ten minste 
de volgende punten zijn: 

- de bijdrage van iedere partij in de kosten van de uitvoering van het project 
- de regels voor de inbreng van reeds bestaande kennis 
- de regels voor toegang tot de ingebrachte reeds bestaande kennis tijdens en na afloop van 

het project 
- de verdeling van de rechten op de resultaten 
- publicatieverplichting 
- verwijzing naar en toepasselijkheidsverklaring van ZonMw Algemene Subsidiebepalingen en 

specifieke voorwaarden die in de oproep staan vermeld 
 

Zie voor verdere toelichting de Uitleg bij het Template 
 

Format: 
− Zie model (Engels) met toelichting. Lees voordat u het Format invult goed de instructie door.  

 
Wat moet wanneer worden aangeleverd?  

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/financiele-aspecten-bij-samenwerken/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Cofinanciering/CA_template_2021_provisional._1.0.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Cofinanciering/Explanation_to_Consortium_Agreement_Template_2021_provisional_1.0.docx
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− Definitieve niet getekende versie bij honorering als ZonMw daarom verzoekt 
− Getekende versie binnen door ZonMw gestelde termijn 

 

Sponsorovereenkomst 

Een sponsor is een organisatie die niet actief deel deelneemt aan de uitvoering van het project en 
alleen bijdraagt (in geld of in natura). In een sponsovereenkomst worden de afspraken vastgelegd met 
deze deelnemende onderneming (de sponsor) die dus geen deel uitmaakt van de samenwerking. 
 
Inhoud en voorwaarden: 

− Duidelijk moet worden beschreven wat de voorwaarden zijn waaronder de sponsor een 
bijdrage levert aan het project 

 
Format 

− Zie model (Nederlands en Engels) met toelichting (Engels). Lees voordat u het Format invult 
goed de instructie door.  

 
Wat moet worden aangeleverd? 

− Definitieve niet getekende versie bij honorering als ZonMw daarom verzoekt 
− Getekende versie binnen door ZonMw gestelde termijn 

 
Opdracht 
Indien een aanvrager derden inhuurt voor de uitvoering van een deel van de projectactiviteiten wordt 
dit gezien als opdrachtverlening. ZonMw beschouwt dit niet als een vorm van samenwerking. Dit moet 
de aanvrager met betrokken partijen vastleggen in een (marktconforme) schriftelijke overeenkomst 
waarbij bedongen wordt dat resultaten op voorhand aan de aanvrager worden overgedragen. 
Daarnaast betekent dit dat de aanvrager in de aanvraag en begroting duidelijkheid moet verschaffen 
over de te maken kosten (inclusief btw). De aanvrager moet zich bij een opdrachtverlening houden 
aan de aanbestedingsregels die mogelijk van toepassing zijn. Als aan deze voorwaarden wordt 
voldaan en daadwerkelijk sprake is van een opdracht zal dit niet worden aangemerkt als staatssteun.  
 
Beoordelen 
ZonMw kan de Consortium-, Sponsor- en/of Opdrachtovereenkomst opvragen om de afspraken te 
controleren op conformiteit met de Algemene Subsidiebepalingen ZonMw, het Europese 
staatssteunrecht en specifieke voorwaarden die in de oproep zijn gesteld. De gemaakte afspraken in 
de verschillende overeenkomsten, mogen niet leiden tot het verlenen van (directe of indirecte) 
onrechtmatige staatssteun. De gemaakte afspraken dienen in lijn te zijn met de ZonMw voorwaarden 
en dienen deze niet in te perken. Met name de voorwaarden die betrekking hebben op het algemene 
doel van ZonMw om resultaten (zonder vergoeding) ter beschikking te laten komen van de 
Nederlandse samenleving en op publicatievrijheid en publicatieplicht zijn voor dit soort afspraken van 
belang. Dit betreft met name bepalingen op het gebied van inbreng en gebruik van bestaande kennis, 
gebruik en overdracht van resultaten, publicatie en geheimhouding.  
 
Als zelfstandig bestuursorgaan moet ZonMw zelf een oordeel vormen of er risico is op het verlenen 
van onrechtmatige staatssteun. Naast de beoordeling van de overeenkomst door ZonMw, behoudt de 
subsidieontvanger ten alle tijden zijn eigen verantwoordelijkheid om te voorkomen dat het Europese 
staatssteunrecht wordt geschonden en dat er wordt voldaan aan de overige voorwaarden die 
verbonden zijn aan het verstrekken van de subsidie. Het feit dat ZonMw een overeenkomst  
accepteert of dat zij deze niet beoordeelt, betekent niet dat geen sprake kan zijn van 
onregelmatigheden in het licht van de hiervoor genoemde voorwaarden. 
 
ZonMw maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst. Voor hulp bij het opstellen van een 
overeenkomst kunnen aanvragers terecht bij de (juridische) adviesafdeling van hun organisatie. 
 
 
 
 
 
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Cofinanciering/Sponsorship_overeenkomst_ZonMw_template_2020_1.0.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Cofinanciering/Sponsorship_Agreement_ZonMw__template_2020_1.0.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Cofinanciering/Uitleg_Sponsorovereenkomst_Zonmw_template_2020_1.0.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Cofinanciering/Explanation_to_Sponsorship_Agreement_template_2020_1.0.docx
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Bijlage 5 – Staatssteun 
 
Wanneer ondernemingen binnen deze subsidieronde subsidie aanvragen, verstrekt ZonMw de 
subsidie onder het DAEB Vrijstellingsbesluit3, mits aan de voorwaarden voldaan wordt. 
(Vrijstellingsbesluit voor diensten van algemeen economisch belang).  
 
ZonMw heeft de beschreven activiteiten onder het kopje “doel subsidieoproep” aangemerkt als 
economische activiteiten van algemeen belang. Voorafgaand aan de subsidieverlening zal ZonMw de 
betreffende ondernemingen voor de uitvoering van de hierboven beschreven activiteiten ieder 
afzonderlijk via een besluit belasten met het beheer van een Dienst van Algemeen Economisch 
Belang (“DAEB”).  
 
De DAEB zal bestaan uit het uitvoeren van de in het projectvoorstel beschreven activiteiten. Het 
subsidiebedrag mag alleen ingezet worden voor de activiteiten die onder de DAEB vallen. 
Ondernemingen die binnen deze subsidieronde subsidie ontvangen zijn op grond van artikel 5, lid 2 
van het DAEB vrijstellingsbesluit verplicht om in hun boekhouding de kosten en de baten die 
samenhangen met de DAEB activiteiten gescheiden op te nemen van kosten en baten van activiteiten 
die niet onder de DAEB vallen.  
 
Is de looptijd van het project langer dan 3 jaar dan voert ZonMw een tussentijdse controle uit of er 
sprake is van overcompensatie. 
Projecten die subsidie ontvangen onder het DAEB Vrijstellingsbesluit zijn gebonden aan een 
maximale looptijd van 10 jaar. 
 
Het aangevraagde subsidiebedrag mag niet meer bedragen dan de nettokosten van de voorziene 
projectactiviteiten. Gebleken overcompensatie vordert ZonMw op grond van artikel 6, lid 2 van het 
DAEB Vrijstellingsbesluit terug.  
 
In geval van samenwerking bij subsidieverlening op grond van DAEB 
Indien honorering plaatsvindt, verleent ZonMw subsidie aan de (hoofd)aanvrager. Bij samenwerking 
met ondernemingen, waarbij economische activiteiten onderdeel uitmaken van de in de 
subsidieaanvraag voorgestelde activiteiten, kan het zo zijn dat meerdere partijen (vanwege de 
samenwerking) staatssteun ontvangen. In dat geval ontvangen alle partijen die kwalificeren als een 
onderneming in de zin van het Europese staatssteunrecht, en economische activiteiten ontplooien 
binnen deze subsidieoproep subsidie onder het DAEB Vrijstellingsbesluit en dienen ieder afzonderlijk 
aan alle voorwaarden van de het DAEB Vrijstellingsbesluit te voldoen. Dit betekent dat alle 
ondernemingen die binnen het project subsidie ontvangen een eigen DAEB aanwijzingsbesluit 
ontvangen. Uit de begroting moet blijken welke partijen binnen het project subsidie ontvangen en 
welke activiteiten zij daarvoor verrichten. 
 
Voeg bij het indienen van de subsidieaanvraag de NAW-gegevens van de ondernemingen toe die 
binnen het project subsidie ontvangen. Zie hiervoor format. 
 
Rechtvaardiging DAEB (marktfalen en algemeen belang) 
Vanuit de Rediscovery ronde wordt onderzoek gefinancierd naar de toepassing van een bestaand 
geneesmiddel bij een nieuwe indicatie. Het gaat om (pre)klinisch onderzoek naar de effectiviteit en/of 
dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder 
patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd. Omdat het middel uit patent is, 
en over het algemeen zeer goedkoop, is de business case voor bedrijven om in dit soort onderzoek te 
investeren klein. Het grote risico van dit soort onderzoek en de beperkte bescherming na een 
registratietraject maakt ook dat dit soort onderzoek moeilijk van de grond komt zonder publieke 
prikkel. De Nederlandse overheid heeft vanuit de Grondwet (artikel 22) de taak om maatregelen te 
treffen ter bevordering van de volksgezondheid. 
 
Ondanks dat het wettelijk criterium ‘de stand van wetenschap en praktijk’ gebaseerd is op effectiviteit, 
is de uitvoering in de praktijk daar niet mee in lijn. Dit onderstreept de noodzaak tot de uitvoer van 

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

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Bijlage_NAW-gegevens.docx
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deugdelijk en onafhankelijk effectiviteitsonderzoek. Er zijn geen vergelijkbare projectresultaten 
(evaluatie doelmatigheidsonderzoek; SIRM) bekend die zonder publieke financiering worden 
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat subsidie noodzakelijk is voor het uitvoeren van de projecten.  
 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/evaluatie/
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