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1 Doel subsidieoproep 
Deze subsidieoproep is onderdeel van het ZonMw-programma Palliantie II. Dit programma staat voor 
een goede kwaliteit van leven voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Een goede 
gegevensoverdracht over hun wensen en behoeften biedt een belangrijke basis voor de kwaliteit van 
zorg. 
 

Aanleiding 
Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland stelt dat elke patiënt in de palliatieve fase een digitaal 
individueel zorgplan dient te hebben om te zorgen voor een goede coördinatie tussen patiënten, hun 
naasten, zorgverleners en vrijwilligers. In een individueel zorgplan staan gemaakte afspraken over 
wensen en behoeften van de patiënt eenduidig en toegankelijk bij elkaar, ook in de nachten, 
weekenden, bij crisissituaties en in de stervensfase.  
 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Coöperatie Palliatieve Zorg 
Nederland (PZNL) en lidorganisatie Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) een verkenning laten 
uitvoeren omtrent digitale gegevensuitwisseling en een individueel zorgplan. Uit die verkenning kwam 
in 2019 de aanbeveling om daar een eerste informatiestandaard voor te ontwikkelen. Aanvullend 
adviseerden zij ook om de toepassing en doorontwikkeling van de informatiestandaard voor het 
individueel zorgplan te toetsen in 3 tot 5 pilotprojecten, gesteund door een community waar ervaringen 
uit de pilotprojecten kunnen worden gedeeld. Het ministerie van VWS heeft ZonMw gevraagd om het 
in de praktijk brengen van deze aanbeveling te financieren.  
 
We kiezen bij deze subsidieoproep voor het opdelen van de doorontwikkeling van digitale 
gegevensuitwisseling in afgebakende stappen. Afstemming met digitaliseringsprogramma’s als ‘Met 
Spoed Beschikbaar’ en ‘Geboortezorg’ en experts op het gebied van digitalisering, waaronder de 
Directie Informatiebeleid van het ministerie van VWS maakten duidelijk dat de gegevensoverdracht in 
de brede zorgketen complex en nog volop in ontwikkeling is. Palliatieve zorg betreft zorg over de 
gehele zorgketen. Interoperabiliteit, ofwel de mogelijkheid van verschillende organisaties of systemen 
om informatie met elkaar te kunnen uitwisselen, en de inzet op 1 individueel zorgplan voor de hele 
keten is op dit moment een (te) omvangrijk project. Ook gezien de betrokkenheid van veel partijen en 
systemen. 
 
Daarom nemen we in deze subsidieoproep de leidraad Proactieve zorgplanning als vertrekpunt voor 
de eerste stap in de doorontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling. Deze leidraad is in 2020 
ontwikkeld in reactie op de COVID-19-pandemie en door een groot aantal partijen onderschreven. Zij 
zien het belang van het overdragen van de in deze leidraad beschreven items, waaronder die over de 
behandelwensen en -grenzen van patiënten en naasten. Met het uniform digitaliseren en herkenbaar 
overdragen van de gegevens uit de leidraad tussen verschillende zorgverleners, wordt een 
aanzienlijke kwaliteitsverbetering mogelijk en realiseren we belangrijke bouwstenen voor het 
individueel zorgplan. Een goede overdracht voorkomt crisissituaties en ongewilde acute 
ziekenhuisopnames. Zo kunnen zorgverleners in urgente situaties de juiste zorg op de juiste plek 
bieden.   
 
Wat is het doel van de subsidieoproep? 
Het doel van deze subsidieoproep is het doorontwikkelen van de digitale gegevensuitwisseling op het 
gebied van proactieve zorgplanning voor de palliatieve zorg. 
 
Hierbij is het de bedoeling dat u: 
1. Een eerste informatiestandaard ontwikkelt, waarbij de items over behandelgrenzen en 

behandelwensen uit de leidraad Proactieve zorgplanning én de (niet-)behandelwensen uit de 
verkenning van IKNL/PZNL leidend zijn. In de subsidieaanvraag geeft u aan in hoeverre u deze 
standaard met bovengenoemde items kunt ontwikkelen binnen de looptijd van het project en wat 
na het project nog nodig is om de informatiestandaard door te ontwikkelen (korte termijnvisie en 
‘stip op de horizon’).  

2. In de subsidieaanvraag uitwerkt hoe en binnen welk deel van de zorgketen deze 
informatiestandaard getoetst wordt.  

3. De uitwisseling op basis van de gegevens uit de digitale informatiestandaard vervolgens realiseert 
binnen een deel van de zorgketen in 3 tot 5 pilots, en daarbij de geleerde lessen en de 
belemmerende en bevorderende factoren van het gehele proces in kaart brengt en beschrijft.  

https://www.pallialine.nl/richtlijn/item/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=1078
https://palliaweb.nl/projecten/project-verkenning-digitaal-individueel-zorgplan
https://metspoedbeschikbaar.nl/
https://metspoedbeschikbaar.nl/
https://babyconnect.org/
https://palliaweb.nl/publicaties/leidraad-proactieve-zorgplanning-(1)
https://palliaweb.nl/projecten/project-verkenning-digitaal-individueel-zorgplan
https://palliaweb.nl/projecten/project-verkenning-digitaal-individueel-zorgplan
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De activiteiten die door middel van deze subsidieoproep gefinancierd kunnen worden, worden 
aangewezen als een Dienst van Algemeen Economisch Belang in de zin van artikel 106 lid 2 van het 
Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Er is sprake van marktfalen als het gaat om 
de uitvoering van een publieke taak die door de overheid wordt opgedragen, en die niet door de markt 
zelf tot stand komt. Uit de verkenning van het IKNL van 2019 blijkt dat de komst van een individueel 
zorgplan een gedragen wens is van het veld en dat de uitdagingen die er liggen van toepassing zijn 
op de gehele gezondheidszorg. De doorontwikkeling van de digitale gegevensuitwisseling op het 
gebied van proactieve zorgplanning als bouwsteen voor een individueel zorgplan kan dan ook worden 
aangemerkt als een algemeen belang. Tevens blijkt uit de verkenning dat het aan financiële middelen 
ontbreekt om dit te realiseren. De kosten voor de ontwikkeling van een eerste informatiestandaard, 
waarbij nog niet kan worden aangetoond dat het uitwisselen van die standaard daadwerkelijk 
succesvol zal zijn, wegen voor de markt niet op tegen de baten. In geval er sprake is van marktfalen 
én waar sprake is van het verrichten van onderzoek dat een algemeen publiek belang dient, kunnen 
de benodigde kosten voor het onderzoek gefinancierd worden via het vestigen van een Dienst van 
Algemeen Economisch Belang (DAEB). 
 
 

2 Randvoorwaarden  
Voor deze subsidieaanvraag gelden de volgende randvoorwaarden:  

 
2.1 Wie kunnen er aanspraak maken op subsidie? 
U kunt voor deze subsidieronde alleen een subsidieaanvraag indienen als u persoonlijk door ons bent 
uitgenodigd. 
 
Gezien de complexiteit van het vraagstuk, zoals geschetst bij het doel van deze subsidieoproep, vindt 
ZonMw het van belang dat een partij die specifieke, inhoudelijke kennis en een breed draagvlak heeft 
dit project leidt. Zo kan die partij direct voortbouwen op opgedane kennis en bestaande 
samenwerkingen benutten. Deze subsidieoproep is daarom op uitnodiging aan het IKNL. IKNL is 
medeopsteller van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en de leidraad Proactieve 
zorgplanning, en auteur van de verkenning over het individueel zorgplan uit 2019. IKNL heeft een 
groot netwerk en draagvlak in en veel kennis op het gebied van zowel palliatieve zorg als proactieve 
zorgplanning, en krijgt al regelmatig vragen over proactieve zorgplanning en digitale 
gegevensuitwisseling. Daarnaast heeft IKNL een breed netwerk in het werkveld van ICT in de zorg. Er 
is bij IKNL veel kennis en ervaring op het gebied van informatiestandaardisatie in de oncologie en de 
oplevering van de informatiestandaard Zorgpad Stervensfase. Daarom ziet ZonMw IKNL als de 
logische partij om dit traject op te pakken.  
 

2.2 Staatssteun 
ZonMw verstrekt geen subsidie als dit leidt of kan leiden tot het verlenen van onrechtmatige 
staatssteun1. Voor deze subsidieronde geldt daarom de volgende staatssteunmaatregel: 
 
DAEB vrijstellingsbesluit 
De binnen een project door ondernemingen2 uit te voeren activiteiten worden voor deze 
subsidieoproep door ZonMw aangemerkt als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (‘DAEB’). 
Dat betekent dat er specifieke financieringsvoorwaarden en regels voor de begroting zijn. In Bijlage 1 
– Staatssteun – DAEB vindt u meer informatie over het DAEB Vrijstellingsbesluit, evenals de vereisten 
van het DAEB Vrijstellingsbesluit waaraan moet worden voldaan. 
Meer informatie over staatssteun vindt u op de ZonMw-webpagina Vrijstellingverordeningen 
staatssteun. 
 

2.3 Samenwerking en bijdrage van 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 onrechtmatige staatssteun 
of als daardoor niet aan de ZonMw algemene subsidiebepalingen of voorwaarden van de 
subsidieoproep kan worden voldaan.  

 
1 Artikel 107 VWEU. 
2 Een onderneming in de zin van het EU staatssteunrecht betreft elke eenheid die een economische activiteit 

uitvoert, ongeacht rechtsvorm of wijze van financiering. 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/vrijstellingsverordeningen-staatssteun/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/vrijstellingsverordeningen-staatssteun/
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
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Het projectteam voor dit project moet in ieder geval bestaan uit:  

• IKNL (hoofdaanvrager) 

• vertegenwoordiger coöperatie PZNL 

• deskundige(n) van Nictiz 

• deskundigen met kennis van digitalisering in de praktijk, zoals een Chief Medical Information 
Officer (CMIO) en/of Chief Nursing Information Officer (CNIO) en klinische informatici  

• patiëntvertegenwoordiging bijvoorbeeld via een patiëntenvereniging  

• afgevaardigden van pilotorganisaties of zorgaanbieders 

• deskundige(n) met kennis van privacy(bescherming) 
 

Hoofdaanvrager IKNL werkt als lidorganisatie van PZNL aan dit project en realiseert afstemming, 
verbinding en samenwerking met PZNL, specifiek met de leden van PZNL die betrokken zijn bij de 
coördinatie en uitvoering van directe patiëntenzorg. Eindproducten komen ten goede van PZNL leden 
en samenwerkingspartners en worden geborgd en beheerd via Palliaweb. 
 
Een goede samenwerking met ICT-leveranciers is noodzakelijk om te komen tot praktische toepassing 
van de informatiestandaard in een proof of concept en in de beschreven pilots.  
 
Uit de subsidieaanvraag en begroting moet duidelijk naar voren komen: 

• Met welke partijen u samenwerkt. Beschrijf per partij op welke manier deze actief bijdraagt aan het 
project; dit zijn in elk geval partijen die op de begroting voorkomen als een partij die aanspraak wil 
maken op een deel van de subsidie. Ook partijen die voor eigen rekening en risico actief bijdragen 
maken onderdeel uit van de samenwerking. Beschrijf wat voor partijen eventueel redenen waren 
om niet te participeren in dit project.  

• Met welke partij(en) u een sponsorovereenkomst zal aangaan en wat de bijdrage, in geld of 
natura, is. 

• Welke partijen u inhuurt of, indien dit nog niet bekend is, voor welke activiteiten u voorziet dat dit 
door derden zal worden uitgevoerd en de daarvoor te maken kosten (inclusief btw). Zie voor meer 
informatie en de voorwaarden voor inhuur/opdracht de ZonMw-webpagina Subsidies en 
Samenwerking/bijdragen van derden. 

 
Samenwerking en sponsoring moeten definitief geregeld zijn bij het indienen van de uitgewerkte 
subsidieaanvraag. 
 
Letter of Commitment 
Omdat ZonMw zeker wil weten dat samenwerkende partijen/sponsors van een project zich juridisch 
hebben verplicht tot de toegezegde bijdrage, is een Letter of Commitment per samenwerkende 
partij/sponsor bij het indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag verplicht. Gebruik hiervoor het 
voorbeeld op de ZonMw-webpagina Subsidies en Samenwerking/bijdragen van derden. 
 
Samenwerkings- en sponsorovereenkomst 
Op de ZonMw-webpagina Subsidies en Samenwerking/bijdragen van derden vindt u meer informatie 
over de verschillende vormen van samenwerken en bijdragen (sponsoring/opdracht) met 
voorbeeldovereenkomsten als hulpmiddel bij het opstellen van de betreffende overeenkomst en de 
voorwaarden waaraan de overeenkomst moet voldoen in de daarbij horende uitleg. De op deze 
webpagina en in de uitleg genoemde voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze 
subsidieoproep. Indien ZonMw concept samenwerkings- en/of sponsorovereenkomst(en) opvraagt, 
verleent zij de subsidie op voorwaarde dat de overeenkomst(en) door haar geaccepteerd 
wordt/worden. 
 

2.4 Welk bedrag kunt u aanvragen? 
In deze subsidieaanvraag:  

• Kunt u maximaal € 750.000,- aanvragen voor een looptijd van maximaal 36 maanden.  

• Levert de aanvragende partij aanvullend een eigen bijdrage van minimaal 20% van het totale 
subsidiebudget. 

• Door de wijziging van de Algemene subsidiebepalingen ZonMw per 1 april 2022 moet er na 
afronding van een project van € 125.000 of meer naast de financiële eindverantwoording ook een 
controleverklaring van een accountant aangeleverd worden.  

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
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Accountantskosten mogen bij projecten van € 125.000 of meer opgenomen worden in de 
begroting. Universiteiten en universitair medische centra mogen accountantskosten niet opnemen 
in de begroting. Met deze instellingen zijn aparte afspraken gemaakt over de vereiste 
accountantsverklaring. Neem hiervoor contact op met uw financiële afdeling. 

 
Indien u volgens de volledig gouden Open Access route publiceert, mag u kosten voor Open Access 
publicaties opnemen in de projectbegroting. Dit kan tot een maximumbedrag van € 5.000,-. In de 
begroting neemt u ‘Open Access’ als aparte budgetregel op. Zie voor meer informatie over Open 
Access hoofdstuk 3.1 en de ZonMw-webpagina Open Access.  
 

2.5 Voorwaarden die in het proces van subsidieverstrekking van 
toepassing zijn 
Naast de Algemene subsidiebepalingen ZonMw zijn ook de volgende voorwaarden van toepassing: 

• De Algemene subsidiebepalingen ZonMw 2013, zijn per 1 april 2022 gewijzigd. De wijzigingen 
hebben met name betrekking op artikel 25 subsidievaststelling en artikel 26 verantwoording. Meer 
informatie over de wijziging van de subsidiebepalingen kunt u nalezen op de ZonMw website.   

• Open Access 
Alle publicaties die voortkomen uit (wetenschappelijk onderzoek) dat geheel of gedeeltelijk door 
ons gefinancierd is, moeten Open Access beschikbaar gesteld worden (conform ZonMw Open 
Access beleid). Wij accepteren verschillende Open Access routes. Naast artikelen, moedigen we 
ook aan om andere type (wetenschappelijke) publicaties Open Access beschikbaar te stellen 
(zoals monographs, boeken, conference proceedings en grey literature), maar ook 
onderzoeksdata en kennisproducten van praktijkgericht onderzoek (zoals modellen, protocollen, 
prototypen, digitale tools, demonstraties).  
Voor meer informatie over het ZonMw Open Access beleid, de volledige voorwaarden en 
mogelijkheden, verwijzen we u naar onze website.  

• Voorwaarden voor valorisatie 
Wij streven naar brede toegankelijkheid van door ons gesubsidieerde projecten, daarom, dienen 
de 10 principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren (MVL) te worden toegepast bij 
licentiering van resultaten. Beschrijf indien van toepassing hoe aanspraak op intellectueel 
eigendom is geregeld met samenwerkende partijen en eventueel derden. Geef ook aan hoe deze 
partijen de 10 principes zullen naleven. 

 
 

3 Beoordelingscriteria 
De programmacommissie Palliantie beoordeelt de relevantie, kwaliteit en begroting van alle 
aanvragen. Hieronder staan relevantie- en kwaliteitscriteria die van toepassing zijn.  
 

3.1 Relevantiecriteria  
Voor deze subsidieaanvraag gelden de volgende programmaspecifieke relevantiecriteria: 

• Toegevoegde waarde en aansluiting bij huidige ontwikkelingen en/of vergelijkbare 
projecten  
Maak aannemelijk wat de toegevoegde waarde is van het project op de digitale gegevens-
uitwisseling in het algemeen en op gegevensuitwisseling in de palliatieve zorg in het bijzonder. 
Beschrijf in uw voorstel hoe u aansluit bij bestaande initiatieven en projecten op het gebied van 
digitale gegevensuitwisseling in de zorg, hoe u kennis uit andere relevante programma’s, 
initiatieven en structuren op dit gebied benut en hoe uw plannen hier aanvullend op zijn. 

• Participatie van (eind)gebruikers 
(Eind)gebruikers zijn onderdeel van de projectgroep. Onder (eind)gebruikers verstaan wij 
zorgverleners en medewerkers van zorgorganisaties, maar ook vertegenwoordigers van 
patiëntenverenigingen en/of eventuele andere relevante vertegenwoordigers van een breed 
patiëntenperspectief. Hun betrokkenheid in de opzet, de uitvoering en de evaluatie van het project 
is helder omschreven. Het project dient voor hen een eindproduct op te leveren dat aansluit bij 
hun wensen, eisen en verwachtingen. Besteed hierbij ook aandacht aan (extra) belasting van 
zorgverleners op het gebied van registratie en daarmee de haalbaarheid van de aanpak bij brede 
implementatie.  

• Samenwerking en draagvlak relevante stakeholders 
Een voorwaarde voor financiering is dat uit de subsidieaanvraag blijkt dat het voorstel een breed 
draagvlak heeft en dat relevante partijen en disciplines die nodig zijn om aan de slag te gaan met 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science/open-access/
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-access/
https://www.nfu.nl/sites/default/files/2020-10/Tien_Principes_MVL.pdf
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het uitwisselen van de digitale informatie uit de leidraad Proactieve zorgplanning betrokken zijn. 
De samenwerking met al deze partijen is helder beschreven, inclusief de met hen gemaakte 
afspraken. Deze afspraken tonen aan dat de implementatie van de resultaten ook na afloop van 
het project voldoende kansrijk is. Geef ook aan welke disciplines of partijen u van plan bent in een 
later stadium te betrekken. 

• Fasering 
In verband met de complexiteit van digitale gegevensuitwisseling in de zorg is in de 
subsidieaanvraag een duidelijke fasering in tijd en resultaten per fase uitgewerkt. Deze fasering 
houdt u ook aan bij het uitwerken van de gespecificeerde begroting. 

• Verhouding opbrengsten en kosten 
Onderbouw hoe de projectkosten (het budget) in verhouding staan met wat het project verwacht 
op te leveren met betrekking tot de opbrengsten voor patiënten en hun naasten. 

 
Algemene ZonMw relevantiecriteria 

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

• Toepassing van ICT en e-health 
We hebben een brede kijk op de inzet van ICT in de zorg. Hieronder verstaan we de inzet van  
e-healthtoepassingen, domotica, robotica maar ook de opslag van data met behulp van ICT. We 
hebben aandachtspunten geformuleerd voor ICT-applicaties en ICT-standaarden in onderzoek. 

• Onderwijs 
Kennis wordt vooral toepasbaar en toegepast in het onderwijs als 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 naar 
verwachting op voor het onderwijs? 

• Toegang tot data  
We stimuleren optimaal gebruik van data. Beschrijf in uw uitgewerkte subsidieaanvraag hoe u 
gebruik maakt van bestaande databestanden en/of onderbouw de noodzaak van nieuwe 
dataverzameling. Geef ook aan hoe u van plan bent toekomstige data/resultaten FAIR te delen. 
Houd bij de planning en begroting van uw project rekening met de kansen en vereisten met 
betrekking tot FAIR data en datamanagement. Indien u geen data verzamelt, vermeld dit dan in 
uw subsidieaanvraag. 

• Toepassing in termen van impact 
Projecten die wij financieren 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 vindt u op de ZonMw-webpagina Impact versterken.  

Meer informatie over relevantiecriteria vindt u op de ZonMw-webpagina Relevantiecriteria. 
 

3.2 Kwaliteitscriteria 
• Doelstelling en vraag- of taakstelling 

Beschrijf de doelstelling en vraag- of taakstelling en de fasering. Let daarbij op helderheid, 
reikwijdte en originaliteit.  

• Plan van aanpak 
Uw plan van aanpak is concreet en passend bij de vraagstelling. Beschrijf welke kansen en 
belemmeringen u ziet en/of verwacht en welke strategieën u naar aanleiding daarvan inzet. 
De volgende specifieke punten dienen naar voren te komen in uw plan van aanpak: 
o Informatiestandaard: beschrijf hoe u de (door)ontwikkeling hiervan ten bate van de leidraad 

Proactieve zorgplanning aanpakt en welke partijen u hierin betrekt. Uit uw aanpak blijkt ook 
hoe u geleerde lessen uit gelijksoortige trajecten hierin meeneemt. 

o Het testen van de informatiestandaard in de praktijk (proof of concept): geef aan in welk 
gedeelte van de zorgketen u dit wilt testen en onderbouw waarom dit gedeelte het meest 
kansrijk is om in deze opdracht succesvol te betrekken. Beschrijf wat deze afbakening zal 
betekenen voor een bredere aanpak. Geef aan hoe u draagvlak creëert en behoudt met 
partijen en leveranciers binnen dit deel van de zorgketen om uitwisseling van (een deel van) 
de items uit deze informatiestandaard mogelijk te maken.   

 
 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/relevantiecriteria/
https://www.zonmw.nl/en/research-and-results/fair-data-and-data-management/data-management-in-your-project/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/impact-versterken/
http://www.zonmw.nl/relevantiecriteria
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o Het testen van de informatiestandaard in de praktijk: zet uiteen hoe u in 3 tot 5 pilotregio’s de 
ontwikkelde informatiestandaard aan de praktijk gaat toetsen en hoe u de feedback uit deze 
regio’s tijdens de uitvoering structureel verwerkt en toepast, zodat er een constante interactie 
van feedback en verbetering ontstaat.  

o Concretiseer hoe u de privacy van patiënten waarborgt en welke kennis of partijen u inzet om 
die waarborg te garanderen, bijvoorbeeld via een juridische toets.  

• Haalbaarheid en meerwaarde 
o Laat zien dat u inzicht heeft in wat de uitdagingen zijn om digitale gegevensuitwisseling te 

implementeren binnen de verschillende ICT-systemen in de pilotregio’s en maak concreet hoe 
u deze uitdagingen kunt ondervangen, onder meer door het meenemen van geleerde lessen 
uit soortgelijke trajecten.  

o Maak aannemelijk dat u het doel van de subsidieaanvraag binnen de gestelde tijd bereikt met 
de beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen. Beschrijf hoe u inzet op 
realistische, in de praktijk uitvoerbare uitwisseling van gegevens.  

o Beschrijf hoe u gedurende het project de concrete meerwaarde van hetgeen u ontwikkelt, 
toetst bij de verschillende (eind)gebruikers, om gedurende het project te kunnen bijsturen.  

• Samenstelling projectgroep 
o Beschrijf hoe de samenstelling van de projectgroep bijdraagt aan de kwaliteit van uw project. 

Uit de samenstelling van de projectgroep blijkt dat de benodigde expertise, ervaring en 
infrastructuur aanwezig is voor het welslagen van het project en het maken van een plan voor 
toepassing van digitale gegevensuitwisseling in de praktijk van de palliatieve zorg.  

o Benoem welke deskundigen of partijen u aanhaakt om de uitdagingen op verschillende 
gebieden succesvol aan te pakken. Denk hierbij aan (wet- en regelgeving rond) digitale zorg, 
ICT en gegevensuitwisseling, technische deskundigheid, het realiseren van 
doorzettingskracht, aansluiting bij persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s), privacy, etc.  

o In de projectgroep is een duidelijke kartrekker of coördinator aanwezig. Ook is implementatie- 
en communicatie-expertise duidelijk aanwezig in de projectgroep.  

• Toepassing, verspreiding en implementatie 
o U licht helder en concreet toe hoe u de opgedane kennis verspreidt en communiceert naar 

belanghebbenden binnen en buiten het palliatieve veld en op welke wijze u de resultaten gaat 
implementeren. In de subsidieaanvraag geeft u aan welke (tussentijdse) opbrengsten en 
uitkomsten (en tastbare producten, zoals een informatiestandaard, een handleiding) u 
oplevert.  

o Er is voldoende aandacht voor de manier waarop u, naast geleerde lessen, belemmerende en 
bevorderende factoren in het project, aanbevelingen voor uitbreiding, implementatie, borging 
en opschaling, zoals landelijke uitrol, genereert en in kaart brengt. 

• Financiering- en bekostiging  
In de subsidieaanvraag is aandacht voor het exploreren van route(s) van en mogelijkheden voor 
inbedding en toekomstige bekostiging van digitale gegevensuitwisseling in de palliatieve zorg. 
Meer informatie over deze criteria vindt u in de procedurebrochure. 

 
 

4 Procedure & tijdpad 
Houd bij het schrijven van de aanvraag rekening met de volgende punten: 

• Schrijf uw aanvraag in het Nederlands.  

• Op de ZonMw-webpagina voorwaarden en financiën leest u aan welke voorwaarden uw aanvraag 
moet voldoen.  

• Reserveer een deel van uw projectbudget voor communicatie en implementatie. Neem dit op in de 
begroting bij de uitgewerkte subsidieaanvraag. 

• Een interview is onderdeel van het beoordelingstraject van uw subsidieaanvraag. Van het 
interview maken we een geluidsopname. Na afloop van de beoordelingsprocedure vernietigen we 
de geluidsopname.  

• Door de hoofdaanvrager mee te sturen verplichte bijlage(n): 
o Wanneer er sprake is van samenwerking en/of sponsoring: een Letter of Commitment 
o Formulier Staatssteun – DAEB: ingevuld overzicht met NAW-gegevens van de 

ondernemingen die binnen het project subsidie ontvangen 
o Maximaal 1 A4 met figuren en tabellen 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Subsidieoproepen/Staatssteun/NAW-gegevens_ondernemingen.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Subsidieoproepen/Staatssteun/NAW-gegevens_ondernemingen.docx
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• Wanneer een bijlage niet verplicht is, nemen we deze bijlage niet mee bij de beoordeling van uw 
subsidieaanvraag. Uitzondering is een optionele bijlage waarin u figuren en/of tabellen aanlevert. 
Deze bijlage is dan ook een onderdeel van de beoordeling.  

 

4.1 Beoordelingsprocedure 
Voor de procedures voor de beoordeling van subsidieaanvragen verwijzen we u naar de infographic 
‘in 10 stappen subsidie aanvragen’ en naar de procedurebrochure aanvragers. Externe referenten 
beoordelen de subsidieaanvraag (hoor), waarna de subsidieaanvrager de gelegenheid krijgt om een 
korte schriftelijk reactie te geven, eventueel aangevuld met een uitnodiging voor een interview met 
(een afvaardiging van) de programmacommissie (wederhoor). Op basis hiervan nemen wij een besluit. 
 
Om in aanmerking te komen voor honorering dient de subsidieaanvraag minimaal relevant en van 
voldoende kwaliteit te zijn.  
 

4.2 Tijdpad 
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 24 mei 2022, 14.00 uur 

Ontvangst commentaar referenten 23 juni 2022 

Deadline indienen wederhoor 7 juli 2022, 14.00 uur 

Besluit Medio oktober 2022 

Uiterlijke startdatum Uiterlijk april 2023 

 
Meer informatie 
Bekijk de programmapagina van Palliantie II op de ZonMw-website; deze wordt regelmatig bijgewerkt. 
 
 

5 Indienen 
 

5.1 Indiening (via MijnZonMw) 
Subsidieaanvragers kunnen subsidieaanvragen uitsluitend en conform de richtlijnen indienen via het 
online indiensysteem MijnZonMw. Sluitingsdatum voor het indienen van een uitgewerkte 
subsidieaanvraag is 24 mei 2022, om 14.00 uur. 
 

5.2 Tips  
Wij zijn overgestapt naar een ander online indiensysteem. Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft 
gewerkt moet u zich eerst registreren als 'nieuwe gebruiker'. Informatie staat in de Handleiding 
MijnZonMw. 
 
Wij raden u aan om, voordat u uw subsidieaanvraag digitaal indient, een Wordversie van uw 
subsidieaanvraag te printen (via MijnZonMw) en na te lopen op onregelmatigheden. Vooral als u uw 
subsidieaanvraag eerst in Word heeft opgesteld en vervolgens naar MijnZonMw heeft gekopieerd. Het 
kan voorkomen dat sommige tekens (zoals aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in 
MijnZonMw zelf corrigeren.  
 

5.3 Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 
De ‘Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag’ dient ondertekend te worden door de 
bestuurlijk verantwoordelijke en de hoofdaanvrager. De ondertekende verklaring kunt u toevoegen 
aan de subsidieaanvraag in MijnZonMw of per mail sturen naar ZonMw, ter attentie van 
clusterondersteuning, palliatievezorg@zonmw.nl. De verklaring moet uiterlijk 1 week na indiening 
binnen zijn.  
 

5.4 Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de programmamanagers Amanda Diemel of 
Karen van Reenen via de clusterondersteuning van het programma Palliantie II: 070 349 54 63 of 
palliatievezorg@zonmw.nl. 
 
 
 
 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/programmas/programma-detail/palliantie-ii/
https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
https://mijn.zonmw.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/mijn-zonmwprojectnet/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/mijn-zonmwprojectnet/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/user_upload/verklaring-akkoord-indienen-uitgewerkte-subsidieaanvraag-2.pdf
mailto:palliatievezorg@zonmw.nl
mailto:palliatievezorg@zonmw.nl


                                              Subsidieoproep Digitale gegevensuitwisseling in de palliatieve zorg 
 

8 
 

5.5 Technische vragen 
Voor technische vragen over het gebruik van MijnZonMw kunt u contact opnemen met de servicedesk 
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur: 070 349 51 76 of via servicedesk@zonmw.nl. 
Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer, zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen.  
 

5.6 Downloads en links 
• Algemene subsidiebepalingen ZonMw 

• Procedurebrochure voor aanvragers 

• Voorwaarden en financiën 

• Subsidies en Samenwerking/bijdragen van derden 

• FAIR data en datamanagement 

• Open Access 

• 10 principes MVL 

• Impact versterken 

• Programma Palliantie II 

 
5.7 Overige bijlagen subsidieoproep 
• Bijlage 1 – Staatssteun – DAEB 

https://mijn.zonmw.nl/
mailto:servicedesk@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science/fair-data-en-datamanagement/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-access/
https://www.nfu.nl/sites/default/files/2020-10/Tien_Principes_MVL.pdf
http://www.zonmw.nl/impactversterken
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/programmas/programma-detail/palliantie-ii/


                                              Subsidieoproep Digitale gegevensuitwisseling in de palliatieve zorg 
 

9 
 

Bijlage 1 – Staatssteun – DAEB  
 
Wanneer binnen deze subsidieronde subsidie wordt aangevraagd, verstrekt ZonMw de subsidie onder 
het DAEB Vrijstellingsbesluit3, mits aan de voorwaarden voldaan wordt.  
 
ZonMw heeft de beschreven activiteiten onder het kopje ‘doel subsidieoproep’ aangemerkt als 
economische activiteiten van algemeen belang. Voorafgaand aan de subsidieverlening zal ZonMw de 
subsidieontvanger(s) (hierna: consortium) van de hierboven beschreven activiteiten 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. 
De consortiumpartijen 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.  
 
De financiering van het project zal de maximale duur van het project niet overschrijden. De maximale 
duur van een project zal in lijn met het DAEB Vrijstellingsbesluit in ieder geval niet meer dan 10 jaar 
bedragen. 
 
Het aangevraagde subsidiebedrag mag niet meer bedragen dan de nettokosten van de voorziene 
projectactiviteiten. De parameters voor de berekening van de compensatie voor elk project zijn 
opgenomen in de begrotingsstukken van ZonMw. De berekeningswijzen opgenomen in de 
begrotingsstukken zijn in overeenstemming met artikel 4 van het DAEB Vrijstellingsbesluit. 
Gebleken overcompensatie vordert ZonMw op grond van artikel 6 lid 2 van het DAEB 
Vrijstellingsbesluit terug. Is de looptijd van het project langer dan 3 jaar dan voert ZonMw een 
tussentijdse controle uit of er sprake is van overcompensatie. 
 
Indien bij de aanvraag nog onduidelijk is welke partijen aan het consortium deelnemen, is het mogelijk 
om deze partijen op een later moment aan het consortium toe te voegen. U dient het toevoegen van 
een nieuwe partij aan het consortium schriftelijk te melden bij ZonMw. De nieuwe partij zal pas 
onderdeel vormen van het consortium indien ZonMw goedkeuring heeft verleend. Voor alle partijen 
geldt dat ze afzonderlijk aan alle voorwaarden van het DAEB Vrijstellingsbesluit dienen te voldoen. 
 
Indien blijkt dat de projectactiviteiten niet, of niet geheel zijn verricht, dan wel niet, of niet geheel aan 
de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan, kan ZonMw de subsidie op een lager bedrag 
vaststellen en uitbetaalde voorschotten(deels) terugvorderen. 
 

 
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. 


