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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
 
Het Personalised Medicine programma wil een structurele bijdrage leveren aan de zorgverlening van 
de toekomst, waarin iedere patiënt kan rekenen op een therapie die voor hem/haar op maat is 
afgestemd. Het heeft als doel het waarborgen van een doelmatige implementatie van Personalised 
Medicine in de Nederlandse gezondheidszorg, onder andere door samenwerking te stimuleren, het 
gebruik van processtandaarden te stimuleren en door de (kosten)effectiviteit van diagnostiek en 
behandeling te bestuderen. 
Meer informatie over de achtergrond, doelstellingen en organisatie van het Personalised Medicine 
programma vindt u in de Programmatekst. 
 
In 2013 is door een groep van Nederlandse experts, bestaande uit onder andere pathologen, 
oncologen, genetici en Zorginstituut Nederland in een implementatiedocument beschreven wat de 
uitdagingen en vragen zijn voor als het gaat over de algemene (geneeskundig specialisme 
aspecifieke) implementatievereisten van Personalised Medicine. 
 
Eén van de uitdagingen en mogelijkheden voor verbetering die door en voor het veld werden 
geïdentificeerd in het implementatiedocument betreft de omgang door zorgverleners met de ethische 
en juridische vraagstukken die samenhangen met wetenschappelijk onderzoek naar en implementatie 
in de klinische praktijk van deze vorm van diagnostiek. Het adresseren van deze uitdaging is 
onderdeel van het Personalised Medicine programma. 
 
Dit onderdeel wordt via twee routes uitgevoerd: 

1. Ethisch en juridische service-desk: een ethische en juridische service-desk waar 
onderzoekers antwoorden kunnen krijgen over het omgaan met actuele vraagstukken in de 
dagelijkse praktijk van het personalised medicine onderzoek. Al naar gelang de complexiteit 
van de vragen kunnen deze met verschillende niveaus van expertise worden behandeld.  

2. Onderzoeksconsortium: een onderzoeksconsortium dat antwoorden en handreikingen gaat 
opleveren wat betreft de vraagstukken die nader (langer lopend) onderzoek vereisen. Deze 
vragen kunnen voortkomen uit reeds bestaande rapporten of publicaties, als ook via de 
service desk. 

Deze oproep betreft route 2: onderzoeksconsortium ethiek en recht 
 
 
RANDVOORWAARDEN  
Deze oproep is gericht op het uitvoeren van onderzoek in consortiumverband naar ethische en 
juridische vraagstukken rondom de implementatie van Next Generation Sequencing (NGS) en 
personalised medicine. Het onderzoek levert concrete (tussentijdse) opbrengsten op zoals 
handreikingen, richtlijnen en in de praktijk toepasbare adviezen en normatieve kaders ten behoeve 
van biomedische onderzoekers, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Hierbij gelden de 
volgende randvoorwaarden: 
 
Consortium: 
- Door een breed gedragen consortium ethiek en recht op te bouwen waarin intensieve 

kennisdeling plaatsvindt en door een geïntegreerde aanpak, wordt op structurele wijze het 
kennisniveau op het gebied van ethiek en recht van DNA diagnostiek en personalised medicine 
duurzaam naar een hoger plan getild. 

- Het consortium boekt gezamenlijk resultaten die internationaal bruikbaar zijn.  
- Uit de samenstelling van het consortium komt naar voren dat er ruime ervaring en expertise is op 

het terrein van ethische en juridische vraagstukken rondom NGS en personalised medicine. 
-     In het consortium participeren ten minste vijf onderzoeksgroepen. 
-     In het consortium is afvaardiging van de service-desk vertegenwoordigd (route 1). 
- Het consortium moet een heldere governance hebben met een duidelijke coördinator.  
- De aanvraag beschrijft specifiek hoe de coördinatie binnen het consortium plaatsvindt en de rollen 

en verantwoordelijkheden. De samenwerkingsafspraken en continuïteit van het 
samenwerkingsverband tot het einde van de onderzoeksperiode moeten specifiek aandacht 

https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/140827_Programmatekst_Personalised_Medicine.pdf
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krijgen in de aanvraag. In het formulier uit Bijlage 1 geeft u aan welke rollen de verschillende 
partijen hebben, wat de taakverdeling is en wie coördinator is. De samenwerkingspartners moeten 
dit formulier ondertekenen. 

 
Inhoudelijk: 
- Het onderzoeksconsortium richt zich ten minste op de hiaten zoals beschreven in onderstaande 

documenten ( het visiedocument dat ten grondslag ligt aan het programma Personalised 
Medicine, het RIVM rapport ‘Application of personalised medicine: Opportunities and challenges 
for policy’ en het Gezondheidsraad rapport ‘Next Generation Sequencing in diagnostiek’). Er wordt 
verwacht dat het onderzoeksconsortium deze adresseert en prioriteert in de onderzoeksaanvraag. 
De onderzoeksvoorstellen sluiten aan bij nationale en internationale onderzoeken, beleidsstukken, 
initiatieven, richtlijnen op het gebied van ethiek en recht van NGS en personalised medicine. 

- Urgente complexe vraagstukken voortkomend uit de nationaal opererende service desk ethiek en 
recht worden in overleg meegenomen  binnen het onderzoek.  

- Er wordt kennis uitgewisseld en afgestemd met de nationaal opererende service desk ethiek en 
recht. De service-desk (route 1) is nog in oprichting. Omdat intensieve samenwerking noodzakelijk 
is tussen onderzoeksconsortium en service-desk, kunt u nadere inlichting over deze service-desk 
inwinnen bij de programmasecretaris (zie gegevens verderop in de oproep). 

- Er wordt tijdens de looptijd van het onderzoek kennis gedeeld met relevante partijen (biomedische 
onderzoekers, beleidsmakers en andere belanghebbenden) De onderzoeksaanvraag omschrijft 
op welke wijze en met welke frequentie het onderzoeksconsortium hierop gerichte activiteiten 
onderneemt.  

- Er is aantoonbaar draagvlak binnen de relevante koepels en verenigingen (zoals Vereniging voor 
Gezondheidsrecht). 

 

Additionele criteria  
- Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd, dient voor aanvang van de studie de financiële gegoedheid 
van uw organisatie te worden aangetoond middels een recente jaarrekening en een goedkeurende 
controleverklaring. De kosten hiervoor kunnen worden opgevoerd in de begroting. Dit is additioneel 
aan de standaard voorwaarden van ZonMw.  
- Na het eerste jaar en aan het eind van het project dient per deelnemend centrum een financiële 
verantwoording te worden overlegd inclusief overkoepelende controleverklaringen. De kosten hiervoor 
kunnen worden opgevoerd in de begroting. Dit is additioneel aan de standaard voorwaarden van 
ZonMw. 
- Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd, dient u een urenregistratie te overleggen conform de 
procedures van de SAG (SAG procedures tijdschrijven) 
 
Wie kan aanvragen 
Een subsidieaanvraag kan alleen door een Nederlandse zorg- of onderzoeksinstelling worden 
ingediend. Uit de aanvraag komt duidelijk naar voren 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. 
In een apart formulier staan de samenwerkingspartners en taakverdeling binnen het consortium 
beschreven. Ook moeten de samenwerkingspartners dit formulier ondertekenen. Dit formulier moet als 
bijlage in ProjectNet worden toegevoegd. Zie Bijlage 3 Checklist indiening subsidieaanvraag. 
 
Welk bedrag kan aangevraagd worden 
Voor deze ronde is maximaal  €450.000,- beschikbaar. Deze ronde is onderdeel van het Personalised 
Medicine programma dat wordt gefinancierd door ZonMw, Zilveren Kruis en KWF. De (maximale) duur 
van de gehonoreerde aanvragen is 4 jaar.  
 
BEOORDELINGSCRITERIA  
De programmacommissie beoordeelt de relevantie, kwaliteit en begroting van alle aanvragen. 
Hieronder staan de van toepassing zijnde relevantie- en kwaliteitscriteria.  
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Visie_Implementation_of_Genome_Sequencing_in_patient_care.pdf
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/augustus/Application_of_personalized_medicine_Opportunities_and_challenges_for_policy
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/augustus/Application_of_personalized_medicine_Opportunities_and_challenges_for_policy
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Next_Generation_Sequencing_in_diagnostiek_2015.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/programmas/project-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/personalized-medicine-servicedesk-ethiek-en-recht/
http://www.innovatiefondszorgverzekeraars.nl/images/aanvraagformulieren/SAG_procedure_2015.pdf
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Relevantiecriteria  
Naast algemene ZonMw relevantiecriteria, zijn er specifieke relevantiecriteria die afhankelijk zijn van 
de aard en de doelen van het programma.  
 
Programmaspecifieke relevantiecriteria: 
• In de aanvraag wordt duidelijk gemaakt hoe aan de omschrijving van het programma en de 

subsidieronde wordt voldaan.  
• De aanvraag beschrijft hoe de bekende hiaten (zoals beschreven in het visiedocument dat ten 

grondslag ligt aan het programma Personalised Medicine, het RIVM rapport ‘Application of 
personalised medicine: Opportunities and challenges for policy’ en het Gezondheidsraad rapport 
‘Next Generation Sequencing in diagnostiek’) worden geprioriteerd, onderzocht en hoe het 
onderzoek voortdurend inspeelt op de actuele vraagstukken en (internationale) ontwikkelingen op 
het gebied van ethiek en recht van DNA-diagnostiek. 

• Er wordt duidelijk gemaakt dat het consortium 
o de juiste expertise bevat,  
o een brede dekking over de in Nederland aanwezige onderzoeksgroepen heeft,  
o relevante partijen betrekt, en 
o een overtuigende governance heeft. 

• Er wordt duidelijk gemaakt hoe samengewerkt (gaat) worden met de nationaal opererende service 
desk ethiek en recht.  

• De aanvraag beschrijft hoe een breed gedragen consortium ethiek en recht wordt opgebouwd dat 
op structurele wijze het kennisniveau op het gebied van ethiek en recht van DNA diagnostiek en  
personalised medicine naar een hoger plan tilt. 

• De aanvraag beschrijft overtuigend hoe ervoor wordt gezorgd dat de resultaten van het onderzoek 
leiden tot concrete tussentijdse resultaten die geïmplementeerd kunnen worden.  

• In de aanvraag wordt duidelijk gemaakt welke resultaten en opbrengsten op welk moment 
gedurende de looptijd van het consortium beschikbaar komen. 

• Er wordt duidelijk gemaakt in hoeverre de aanvraag vernieuwend is of nieuwe inzichten oplevert, 
of dat er geen doublures zijn met reeds lopend of verricht (internationaal) onderzoek. 

• Er wordt duidelijk gemaakt in hoeverre de aanvraag het wetenschappelijk en maatschappelijk 
belang dient.  

• Er wordt duidelijk gemaakt in hoeverre er een goede balans is tussen verwachte uitkomsten en 
opbrengsten (verhouding tussen kosten en baten). 

 
Algemene relevantiecriteria: 
• Diversiteit  

Aandacht voor diversiteit en differentiatie van de doelgroep naar kenmerken zoals sekse, leeftijd, 
sociaal-economische situatie, opleidingsniveau, migratie- en culturele achtergrond en seksuele 
geaardheid, voor zover die relevant zijn voor de thematiek van het project. 

• Onderwijs 
Kennis wordt vooral toepasbaar en toegepast in het onderwijs indien deze kennis tot stand komt in 
wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Hoe geeft u de wisselwerking tussen 
onderwijs, onderzoek, praktijk en beleid vorm? Welke resultaten levert uw project of onderzoek 
naar verwachting op voor het onderwijs? 

• 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. 

• Toegang tot data  
ZonMw stimuleert een optimaal gebruik van data. Beschrijf in uw projectidee of -aanvraag de 
mogelijkheden om gebruik te maken van bestaande databestanden en onderbouw de noodzaak 
van nieuwe dataverzameling. Geef bij het opzetten van een nieuwe dataverzameling aan hoe de 
toegankelijkheid ervan na afloop wordt geregeld. 

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

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Visie_Implementation_of_Genome_Sequencing_in_patient_care.pdf
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/augustus/Application_of_personalized_medicine_Opportunities_and_challenges_for_policy
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/augustus/Application_of_personalized_medicine_Opportunities_and_challenges_for_policy
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Next_Generation_Sequencing_in_diagnostiek_2015.pdf
http://www.zonmw.nl/relevantiecriteria
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Kwaliteitscriteria 
• Doelstelling en vraag- of taakstelling 

Is de doelstelling helder en concreet? Sluit de vraagstelling of taakstelling aan op de doelstelling 
en is deze concreet en toetsbaar (vraagstelling) respectievelijk concreet en praktisch haalbaar 
(taakstelling)? Gaat het project belangrijke kennis en ervaring toevoegen aan de reeds 
beschikbare kennis en ervaring. 

• Plan van aanpak 
De aanvraag geeft duidelijkheid over de adequaatheid van de aanpak, het design of ontwerp van 
het project voor de betreffende vraag- of taakstelling, de samenwerking met betrokken partijen en 
de fasering en tijdplanning van het project.  
Het bevat een beschrijving van de gekozen methoden en analyses, inclusief de theoretische 
en/of empirische onderbouwing. 

• Haalbaarheid 
Het moet aannemelijk zijn dat het doel van de aanvraag binnen de gestelde tijd wordt bereikt met 
de beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen.  

• Projectgroep 
Binnen het consortium is voldoende expertise op verschillende niveaus aanwezig om 
hoogstaande discussie te voeren over de relevante onderwerpen. 

 
Meer informatie over deze criteria vindt u in de procedurebrochure. 
 
PROCEDURE & TIJDPAD 
Houd bij het schrijven van de subsidieaanvraag rekening met de volgende punten: 
• Schrijf uw aanvraag in het Engels.  
• Subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen. Op de pagina 

Voorwaarden en financiën vindt u ook informatie over de METC / CCD en de Code Openheid 
Dierproeven en de Code Biosecurity.  

• Reserveer een deel 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.  
• Door de aanvrager mee te sturen verplichte bijlage(n): 

A.1 Gedetailleerde begroting; 
A.2 Toelichting op de begroting; 
B.   Review van de literatuur;  
C. Een overzicht van (internationaal) lopend onderzoek op de beschreven onderwerpen; 
D. Beschrijving samenwerkingspartners en taakverdeling van de consortiumpartners; 

Optioneel: 
E. Getekende documentatie van eventuele toezegging van cofinanciering;  
F. Aanvullende inhoudelijke bijlagen (figuren, tabellen etc.) 

 
Beoordelingsprocedure 
Voor de procedures voor de beoordeling van subsidieaanvragen verwijzen we u naar de 
Procedurebrochure aanvragers.  
 
Tijdpad 
Deadline indienen uitgewerkte aanvraag  21 november 2017 
Ontvangst commentaar referenten 3e week december 2017 
Deadline indienen wederhoor 11 januari 2018 
Besluit 3e week februari 2018 
Uiterlijke startdatum 6 maanden na besluitdatum 

 
Meer informatie 
Houd de Programmapagina Personalised Medicine op de ZonMw website in de gaten, deze wordt 
regelmatig bijgewerkt. 
 
 
  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/programmas/programma-detail/personalised-medicine/
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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 21 november 2017, om 
14.00 uur. 
 
TIPS  
• Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt moet u zich eerst aanmelden als 'Nieuwe 

gebruiker'. Zie de handleiding om een account aan te maken.  
• Zie voor meer informatie de toelichtingen in ProjectNet 
 
Wij raden u aan om, voordat u uw aanvraag digitaal indient, een PDF van uw aanvraag uit te printen 
en na te lopen op onregelmatigheden. Vooral als u uw aanvraag eerst in Word heeft opgesteld en 
vervolgens naar ProjectNet heeft gekopieerd kan het voorkomen dat sommige leestekens (zoals 
aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in ProjectNet zelf corrigeren.  
 
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. GGG-programmasecretariaat: Eveline van der Knaap, 
geneesmiddelen@zonmw.nl. De verklaring dient uiterlijk 1 week na de digitale indiening via ProjectNet 
binnen te zijn.  
 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: 
Ilse Custers (programmasecretaris), 070 349 53 00, geneesmiddelen@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 indien nodig kunnen 
bellen. 
 
Downloads en links 
• Subsidiebepalingen 
• Procedurebrochure aanvragers 
• Begroting (in het Engelstalige ZonMw-format) 
• Visiedocument Personalised Medicine  
• Gezondheidsraad rapport ‘Next Generation Sequencing in diagnostiek’ 
• RIVM rapport 2016 ‘Application of personalised medicine: Opportunities and challenges for policy’ 
 
 
Overige bijlagen subsidieoproep 
Bijlage 1 Toelichting indiening subsidieaanvraag 
Bijlage 2 Toelichting op literatuur review 
Bijlage 3 Checklist indienen subsidieaanvraag 
  

http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
mailto:geneesmiddelen@zonmw.nl
mailto:geneesmiddelen@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/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Visie_Implementation_of_Genome_Sequencing_in_patient_care.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/Next_Generation_Sequencing_in_diagnostiek_2015.pdf
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/augustus/Application_of_personalized_medicine_Opportunities_and_challenges_for_policy
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Bijlage 1 - Toelichting indiening subsidieaanvraag 
 
A. Subsidieaanvraag algemeen 
• De subsidieaanvraag bestaat uit meerdere gedeelten: 

A. De in te vullen velden in ProjectNet 
B. Meerdere (grotendeels verplichte) bijlagen (zie de checklist in Bijlage 3 - Checklist 

indiening subsidieaanvraag), die u meestuurt in ProjectNet. 
• De subsidieaanvraag is in het Engels geschreven; Nederlandstalige aanvragen worden niet in 

behandeling genomen. 
 
B. ProjectNet (https://projectnet.zonmw.nl) 
 
Projectleden ║ Project members  
• Een projectgroep kan uit maximaal 10 projectleden bestaan. U maakt een keuze uit de volgende 6 

rollen:  
o Hoofdaanvrager: is (eind)verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag; tijdens het 

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

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

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

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

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

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

o Hoofdaanvrager 
o Projectleider/penvoerder 
o Bestuurlijk verantwoordelijk 

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

voor een succesvolle uitvoering van uw project; denk hierbij ook aan de economische evaluatie, 
de implementeerbaarheid van de resultaten en de patiëntenparticipatie. 
 

Samenvatting ║ Summary 
• In dit veld in ProjectNet vult u de Engelse samenvatting in. 
• Maximaal 2.000 karakters. 
 
Begroting ║ Budget  
• Vul de tabel in  
 
  

https://projectnet.zonmw.nl/
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Bijlage 2 – Toelichting literatuur review  
 
Waarom wordt een review van de literatuur gevraagd? 
Om inzicht te krijgen in de reeds uitgevoerde studies met betrekking tot het onderwerp c.q. 
onderzoeksgebied van uw aanvraag, wordt een review gevraagd van alle relevante activiteiten op dit 
gebied. 
 
U motiveert wat de toegevoegde waarde zal zijn van de voorgestelde studie ten opzichte van: 
• in de literatuur reeds beschreven onderzoek (waaronder systematische reviews) 
• reeds (internationaal) lopend onderzoek (toe te voegen als aparte PDF-bijlage ‘C. Current studies’) 
• bestaande (internationale) richtlijnen 
 
Hoe wordt de review van de literatuur uitgevoerd? 
Duidelijk moet worden dat een systematische en brede verkenning van de literatuur heeft 
plaatsgevonden en welke bronnen hiervoor zijn geraadpleegd. 
 
Databases 
Raadpleging van onderstaande databases wordt aanbevolen: 
 
• National library of medicine (Medline): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  
• Cochrane Library: http://www.cochrane.org/   

o Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) 
o Database of Abstracts on Reviews and Effectiveness (DARE) 
o Cochrane Controlled Trial Register (CCTR) 

• Current Controlled Trials (CCT): http://controlled-trials.com/ 
• ClinicalTrials.gov: http://clinicaltrials.gov/ 
• Nederlands Trial Register (NTR): http://www.trialregister.nl  
• NHS Centre for Reviews and Dissemination (CRD): 

http://www.york.ac.uk/inst/crd/crddatabases.htm  
• NHS Economic Evaluation Database (NHS-EED) 
• Health Technology Assessment Database (HTA) 
• Health Economic Evaluation Database (HEED: http://www.ohe-heed.com/) 
• ECRI database (http://www.ecri.org/) 
 
Daarnaast is het mogelijk andere databases te raadplegen.  
 
U dient het gevraagde overzicht als een aparte PDF-bijlage ‘B. Literature review’ te uploaden in 
ProjectNet. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.cochrane.org/
http://controlled-trials.com/
http://clinicaltrials.gov/
http://www.trialregister.nl/
http://www.york.ac.uk/inst/crd/crddatabases.htm
http://www.ohe-heed.com/
http://www.ecri.org/
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Bijlage 3 - Checklist indiening subsidieaanvraag  
 
Voor de volledige indiening van uw subsidieaanvraag dient u de afzonderlijke bijlagen in PDF-format 
te uploaden in ZonMw ProjectNet. Gelieve hierbij de onderstaande nummering en benaming aan te 
houden voor de verschillende bestanden, zowel in de bestandsnaam als in de koptekst van de bijlage. 
 
        
Verplichte bijlagen (pdf):  Toelichting Taal: 
A.1 Budget Volledig ingevuld in het juiste Engelstalige Excel 

format,  
EN 

A.2 Budget explanation Geef een toelichting op de begroting in het juiste 
format. 

 

B Literature review Een bijlage met een overzicht van de voor uw 
studie meest relevante publicaties. 

EN 

C Current studies Een overzicht van lopend onderzoek (nationaal en 
internationaal) op de beschreven onderwerpen. 

EN 

D Description collaboration 
consortium and partners 

Beschrijving samenwerkingspartners en 
taakverdeling van het consortium in het juiste 
format. 

EN 

Optionele bijlagen (PDF):  Toelichting Taal 
E Letter of Commitment Ondertekende toezeggingen voor eigen bijdragen 

en/of cofinanciering.  
EN  

F Appendix … Aanvullende inhoudelijke bijlagen (figuren, 
tabellen etc.). 

EN 

 
 
Vergeet niet na indiening in ProjectNet de ‘Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag’ 
naar ZonMw te sturen: geneesmiddelen@zonmw.nl. 
 
 

http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/A.2_Explanation_budget.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/D._Description_collaboration_consortium.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Subsidieoproepen/D._Description_collaboration_consortium.docx
mailto:geneesmiddelen@zonmw.nl
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