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Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg – Stimuleringssubsidies ronde 2 
 
Geplaatst op: 10 december 2018 
Deadline: 29 januari 2019, vóór 14.00 uur 
 
Wetenschappelijke bewijsvoering op het terrein van de hulpmiddelenzorg is relatief nieuw in 
Nederland. Samenwerking tussen de verschillende partijen in het hulpmiddelenveld (zoals de 
hulpmiddelengebruikers, zorgverleners en onderzoekers) is noodzakelijk om relevant onderzoek te 
kunnen doen. Om deze beweging een impuls te geven stelt ZonMw, tussen 2018 en 2020, subsidies 
beschikbaar vanuit het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH). Het programma GGH 
richt zich op doelmatigheidsonderzoek naar gepast gebruik van hulpmiddelenzorg in, en op weg naar, 
het verzekerde pakket.   
 
Het programma GGH heeft twee belangrijke doelen binnen de hulpmiddelenzorg: het stimuleren van 
samenwerking én het versterken van de onderzoeksinfrastructuur. De stimuleringssubsidies die 
ZonMw nu beschikbaar stelt, zijn bedoeld om het hulpmiddelenveld te stimuleren en te motiveren om 
samen te werken aan het formuleren van onderzoeksvragen en het schrijven van aanvragen. 
 
Voor wie is deze oproep? 
Deze oproep is bedoeld voor wie graag onderzoek naar de hulpmiddelenzorg wil gaan doen, maar 
daarvoor nog geen concrete plannen en samenwerkingspartners heeft. Binnen deze ronde kan 
maximaal €10.000,- per voorstel worden aangevraagd. Hiermee kunnen voorbereidende activiteiten 
worden gefinancierd voor het schrijven van een projectidee voor de open ronde 3 van het programma 
GGH. Naast het schrijven van het projectidee, kunt u denken aan activiteiten zoals het organiseren 
van een reeks bijeenkomsten bedoeld om tot relevante en concrete onderzoeksvragen te komen en 
het oprichten van een samenwerkingsverband/ netwerk. 
 
Het voorstel moet bevatten: 
Een beschrijving van de activiteiten, die worden georganiseerd, om een projectidee voor te bereiden. 

- De beschrijving van het onderwerp en de relevantie voor het programma GGH; 
- Een lijst met projectleden en welke bijdrage zij leveren; 
- Een plan van aanpak, tijdsplanning en begroting; 
 

Uw aanvraag is maximaal twee A4’tjes. Gebruik het bijgevoegde format om uw aanvraag op te stellen 
en voeg dit document als bijlage toe bij uw aanvraag. Tevens voegt u de begroting in ZonMw-format 
toe. 
 
Voorstellen worden beoordeeld op de volgende criteria: 

- Samenwerking 
Minimaal 3 relevante partijen, waaronder een methodoloog, dienen betrokken te zijn binnen 
de projectgroep. Het betrekken van meer partijen wordt aanbevolen. Te denken valt aan 
hulpmiddelengebruikers/mantelzorgers, verpleegkundigen, medisch specialisten, paramedici, 
leveranciers/fabrikanten en zorgverzekeraars. 

- Onderwerpen 
Het onderwerp dient te passen binnen de kaders en relevant te zijn voor het programma 
GGH. Zie daarvoor het bijgevoegde document ‘Kaders van het programma Goed Gebruik 
Hulpmiddelenzorg’. Let op: hulpmiddelen die vallen onder de categorie ‘geneeskundige zorg’ 
van de Zorgverzekeringswet of onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
passen níet binnen dit programma.  

- Eindproduct 
Het eindproduct van de stimuleringssubsidie dient een projectidee te zijn, die wordt ingediend 
binnen de open ronde 3 van het programma GGH. De oproep voor het programma GGH 
wordt mei/ juni 2019 verwacht. U wordt dan geadviseerd de bijbehorende oproep goed door 
te lezen en eventueel contact op te nemen met het programmasecretariaat van GGH 
(hulpmiddelen@zonmw.nl). 

- Haalbaarheid 
Projecten duren maximaal zes maanden. De te ondernemen activiteiten dienen te passen 
binnen dit tijdsbestek. 

 
  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Goed_Gebruik_Hulpmiddelenzorg/Bijlagen_subsidieoproep/Bijlage_1__Format_bij_stimuleringssubsidies.docx
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/publicaties/documenten/Kaders_Programma_Goed_Gebruik_Hulpmiddelenzorg.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/publicaties/documenten/Kaders_Programma_Goed_Gebruik_Hulpmiddelenzorg.pdf
mailto:hulpmiddelen@zonmw.nl
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Randvoorwaarden 
- Voor deze subsidieronde is €100.000,- beschikbaar. Per project kan maximaal €10.000,- 

worden aangevraagd. 
- Aanvragers mogen bij maximaal één aanvraag voor een stimuleringssubsidie betrokken zijn. 

Dit betreft zowel hoofd-, als medeaanvragers. Het gaat hierbij om personen, niet om 
organisaties. 

 
Procedure en beoordeling 
De deadline voor het indienen van voorstellen is 29 januari 2019. Uw aanvraag wordt beoordeeld 
door het bureau van ZonMw in afstemming met het Zorginstituut Nederland en de commissie GGH. U 
ontvangt uiterlijk begin maart 2019 bericht van ZonMw over de toekenning of afwijzing van uw 
voorstel. Indien uw project wordt toegekend, dient het project uiterlijk half maart 2019 te starten. 
 
Indiening via ProjectNet 
Aanvragen dienen elektronisch te worden ingediend via ProjectNet. In ProjectNet vindt u een beperkt 
aantal tabbladen met standaardvragen. Uw projectvoorstel kunt u uploaden in ProjectNet als bijlage. 
De maximale lengte van de verplichte bijlage is twee pagina’s A4. 
 
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 
 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma GGH: 
hulpmiddelen@zonmw.nl of 070 349 51 61. Zij verbinden u door naar één van de 
programmasecretarissen of -assistenten.  
 
Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het elektronisch indiensysteem van ZonMw (ProjectNet) 
kunt u contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070 349 
51 78, projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen 
terugbellen. 
 
Bijlage 
Bijlage 1: Format voor aanvraag stimuleringssubsidie 
Bijlage 2: Begroting 

http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
mailto:hulpmiddelen@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Goed_Gebruik_Hulpmiddelenzorg/Bijlagen_subsidieoproep/Bijlage_1__Format_bij_stimuleringssubsidies.docx
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
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