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Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis – 
Stimuleringssubsidieronde 3 
Onderwerpen: doelmatigheid, effectiviteit en kosten, hulpmiddelengebruiker, hulpmiddelenzorg thuis, 
medische hulpmiddelen, organisatie van de hulpmiddelenzorg thuis, samenwerking, 
samenwerkingsverband. 
 
Datum geplaatst: 29 juli 2020 
Deadline: Uiterlijk 29 september 2020, 14.00 uur  
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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
Wetenschappelijke bewijsvoering op het terrein van de hulpmiddelenzorg is relatief nieuw in 
Nederland. Samenwerking tussen de verschillende stakeholders in het hulpmiddelenveld (zoals  
hulpmiddelengebruikers, zorgverleners en onderzoekers) is noodzakelijk om relevant onderzoek te 
kunnen doen. 
 
De stimuleringssubsidie heeft binnen het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) 
als doel het realiseren van aantoonbaar effectievere en duurzamere samenwerking tussen relevante 
stakeholders op het gebied van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie.  
 
In deze oproep ‘GGH – Stimuleringssubsidieronde 3’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het 
opzetten en/of intensiveren van een samenwerkings(verband) tussen relevante stakeholders uit het 
hulpmiddelenveld om gezamenlijk een projectidee of een subsidieaanvraag voor het programma Goed 
Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis voor te bereiden.  
 
STIMULERINGSSUBSIDIE 
De stimuleringssubsidie faciliteert in aanloop naar onderzoek binnen het programma GGH de 
benodigde samenwerking tussen de relevante partijen om een optimale voorbereiding van een 
onderzoeksvoorstel te realiseren. De stimuleringssubsidie draagt bij aan het verbeteren van de 
relevantie, kwaliteit en uitvoering van doelmatigheidsonderzoeken, die binnen het kader van het 
programma GGH passen. 
 
In de aanvraag voor de stimuleringssubsidie dienen de volgende vragen beantwoord te worden: 

1. Noodzaak: Waarom is een stimuleringssubsidie nodig? Wat is de toegevoegde waarde op al 
bestaande samenwerkingen? 

2. Onderwerp: Wat is het onderwerp of de onderzoeksvraag van het onderzoeksvoorstel dat u 
wilt uitwerken voor een aankomende ronde binnen het programma Goed Gebruik 
Hulpmiddelenzorg thuis? En hoe draagt het te ontwikkelen onderzoeksvoorstel bij aan de 
doelen van het programma GGH? 

3. Samenwerking(sverband): Wie zijn de beoogde samenwerkingspartners? Wat is de 
(inhoudelijke en/of financiële) bijdrage van de partners aan de activiteiten? En hoe draagt de 
stimuleringssubsidie bij aan een aantoonbaar effectievere en duurzamere samenwerking? 

4. Activiteiten: Wat is het concrete plan van aanpak? 
5. Eindproduct: Welk praktisch resultaat wordt geleverd? 
6. Haalbaarheid: Wat is de tijdsplanning? 

 
BEOORDELINGSCRITERIA 
Voor deze subsidieronde zijn de volgende beoordelingscriteria van toepassing: 
- Noodzaak: In de aanvraag dient beargumenteerd te worden dat de stimuleringssubsidie nodig is 

en dat financiering vanuit publieke middelen hiervoor noodzakelijk is. De toegevoegde waarde op 
al bestaande samenwerkingen dient duidelijk gemaakt te worden. 

- Onderwerp: Het onderwerp of de onderzoeksvraag van de aanvraag van het onderzoeksvoorstel 
dat u wilt uitwerken voor een aankomende ronde binnen het programma GGH, dient te passen 
binnen de randvoorwaarden ‘doelmatigheid en reikwijdte hulpmiddelenzorg thuis’ van het 
programma GGH. Daarom dient u de relatie van het onderwerp of de onderzoeksvraag van uw 
stimuleringssubsidie met het programma GGH duidelijk toe te lichten in de aanvraag. 

- Samenwerking(sverband): U dient minimaal drie relevante stakeholders te betrekken bij de 
voorgestelde activiteiten, waaronder een hulpmiddelengebruiker, een methodoloog en een 
zorgverlener (verpleegkundigen, huisartsen, paramedici of medisch specialisten). Het betrekken 
van meer partijen wordt aanbevolen, zoals leveranciers, fabrikanten, zorgverzekeraars, een expert 
op het gebied van health technology assessment (HTA), of een implementatiedeskundige. U dient 
in de aanvraag de beoogde samenwerkingspartners/stakeholders (inclusief de bijdrage van elke 
stakeholder) te beschrijven. Daarnaast wordt u gevraagd toe te lichten hoe u een effectiever en 
duurzamer samenwerkingsverband met de relevante stakeholders uit het project zult 
bewerkstelligen. 

- Activiteiten: Een beschrijving van de geplande activiteiten leidend tot een betere samenwerking, 
zoals bijvoorbeeld: 
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- het oprichten van een samenwerking(sverband)/netwerk met relevante stakeholders; 
- het organiseren van een reeks bijeenkomsten bedoeld om gezamenlijk concrete en 

maatschappelijk relevante onderzoeksvragen te formuleren; 
- het gezamenlijk schrijven van een projectidee, of een projectidee en (vervolgens) een 

subsidieaanvraag  
- Eindproduct: Het eindproduct van de activiteiten/de stimuleringssubsidie dient te zijn: een 

gezamenlijk uitgewerkt projectidee en/of subsidieaanvraag, die wordt ingediend binnen één van 
de open subsidierondes van het programma GGH. U beschrijft in de aanvraag voor welke open 
ronde u een projectidee en/of een subsidieaanvraag wilt indienen. Dit kunnen de volgende rondes 
zijn: 
 Subsidieaanvraag voor Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis – Voorbereidende studies 

ronde 1 
o Deze subsidie wordt ingezet voor onderzoek ter voorbereiding op een onderzoek naar 

effectiviteit en kosten (ofwel doelmatigheidsonderzoek) naar het goed gebruik van 
hulpmiddelenzorg thuis. Hierbij kan gedacht worden aan uitvoerbaarheidsstudies, 
pilotstudies, systematische reviews en meta-analyses. De voorbereidende studie heeft 
als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of 
uitvoerbaarheid van een beoogd doelmatigheidsonderzoek binnen de open 
subsidieronde.   

o Deze oproeptekst wordt eind november 2020 op de ZonMw-website gepubliceerd. De 
deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is januari 2021. 

 Projectidee, of projectidee en (vervolgens) uitgewerkte aanvraag voor Goed Gebruik 
Hulpmiddelenzorg thuis – Open ronde 5: Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van 
hulpmiddelenzorg thuis 

o Deze subsidie is beschikbaar voor onderzoek naar effectiviteit en kosten (ofwel 
doelmatigheidsonderzoek) naar het goed gebruik van hulpmiddelenzorg thuis. Het 
programma GGH richt zich op kennisontwikkeling over innovatieve en bestaande 
hulpmiddelenzorg thuis, zodat deze op een veilige, effectieve en betaalbare wijze kan 
worden toegepast in de zorg. 

o LET OP: Wanneer u deze subsidie wilt gebruiken voor zowel een projectidee als een 
uitgewerkte aanvraag, geldt dat alleen bij een positief advies over het projectidee 
aanspraak gemaakt kan worden op het eventueel geoormerkte deel van de 
stimuleringssubsidie voor het uitwerken in een subsidieaanvraag. De subsidie kan 
niet gebruikt worden om alleen een uitgewerkte aanvraag te schrijven. 

o Deze oproeptekst wordt in het voorjaar 2021 op de ZonMw-website gepubliceerd. De 
deadline voor het indienen van projectideeën is september 2021.  

o Als voorbeeld kunt u alvast kijken naar de oproeptekst GGH van de open ronde 4. 
Echter, deze subsidie kunt u niet inzetten voor de open ronde 4, aangezien de 
deadline van deze ronde 6 oktober 2020 is.  

U dient te zijner tijd de bijbehorende oproepteksten met alle beoordelingscriteria goed door te 
lezen. Bij vragen kunt u eventueel contact op te nemen met het programmasecretariaat van GGH 
(hulpmiddelen@zonmw.nl).  

- Haalbaarheid: De einddatum van het project dient aan te sluiten op de indiendatum van het 
eindproduct (zie hierboven). Het project dient uiterlijk eind maart 2021 te starten. Projecten duren 
maximaal twaalf maanden. De te ondernemen activiteiten dienen te passen binnen dit tijdsbestek.  

 
Voor de uitwerking van de aanvraag dient u het ‘Format voor aanvraag stimuleringssubsidie’ te 
gebruiken (zie bijlage 1), waarin u de hierboven gestelde vragen beantwoordt. Daarnaast dient u een 
begroting in te dienen (zie bijlage 2), waarin de kosten gespecificeerd worden. Indien van toepassing 
dienen in de begroting de kosten uitgesplitst te zijn naar projectidee en uitgewerkte aanvraag fase. 
 
 
RANDVOORWAARDEN  
 
Wat past in deze subsidieronde? 
Uw voorstel past in deze subsidieronde als het voldoet aan de volgende randvoorwaarden. 
 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-open-ronde-4-onderzoek-naar-de-effectiviteit-en-kosten-van-hu/
mailto:hulpmiddelen@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Bijlagen_subsidieoproep_stimuleringssubsidie/Bijlage_1__Format_bij_stimuleringssubsidieronde_3_GGH.pdf
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
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Doelmatigheid  
Uw aanvraag, met bijbehorende activiteiten, dient aan te sluiten op het doel van het programma GGH: 
‘Het stimuleren van kennisontwikkeling over de kwaliteit en specifiek de veiligheid, effectiviteit en 
doelmatigheid van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie. Op basis van deze kennis kunnen 
hulpmiddelengebruiker en zorgverlener samen beslissen welke zorg het beste aansluit op de behoefte 
van de hulpmiddelengebruiker.’ Daarom richt het programma GGH zich op doelmatigheidsonderzoek 
naar hulpmiddelenzorg thuis ofwel onderzoek dat altijd kennis op moet leveren over de effectiviteit en 
kosten hiervan. Het gaat om een vergelijking van de effectiviteit (bijvoorbeeld in termen van beoogd 
functioneren en kwaliteit van leven) en kosten van twee (of meer) vormen van hulpmiddelenzorg thuis. 
De veiligheid van de te onderzoeken hulpmiddelenzorg thuis is vastgesteld en de werkzaamheid is 
aannemelijk gemaakt op basis van de huidige stand van de wetenschap en praktijk of kennis op, bij 
voorkeur gepubliceerde, pilotgegevens van een serie hulpmiddelengebruikers.  
 
Reikwijdte hulpmiddelenzorg thuis 
Het onderwerp van uw aanvraag dient te passen binnen de reikwijdte van hulpmiddelenzorg thuis. Het 
programma GGH richt zich op onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis. 
Het betreft primair hulpmiddelenzorg die behoort tot de Zorgverzekeringswet of daar in de toekomst 
toe kan gaan behoren. Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen rondom ‘Juiste zorg op de juiste 
plek’, de domeinoverstijgende problematiek en substitutie van zorg, is er beperkte ruimte voor 
onderzoek naar hulpmiddelenzorg thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet 
langdurige zorg. 
- Hulpmiddelengebruiker: Het gaat om de persoon die geïndiceerd is voor hulpmiddelenzorg thuis. 
- Gebruiksduur: Het gaat primair om permanent (levenslang) gebruik van hulpmiddelenzorg thuis. 

Dit omvat ook het intermitterend gebruik van hulpmiddelenzorg gedurende de dag. Er is beperkte 
ruimte voor onderzoek naar hulpmiddelenzorg thuis die tijdelijk (niet levenslang) gebruikt wordt.  

- Veiligheid en werkzaamheid: Het betreft hulpmiddelenzorg thuis waarvan de veiligheid is 
aangetoond en de werkzaamheid aannemelijk is gemaakt op basis van (bij voorkeur 
gepubliceerde) onderzoeksresultaten. NB: In dit kader zijn er nieuwe Europese regels voor 
medische hulpmiddelen (MDR), die vanaf mei 2021 van toepassing zijn. Aanvragen die medische 
hulpmiddelen betreffen dienen hier expliciet rekening mee te houden. 

- Organisatie van de hulpmiddelenzorg: De organisatie van de hulpmiddelenzorg thuis is altijd een 
onderdeel van de studie.  

- Medische hulpmiddelen: Medische hulpmiddelen voor gebruik thuis komen in aanmerking. Enkele 
voorbeelden betreffen bepaalde vormen van ortheses, protheses, incontinentiemateriaal en 
andere zorgtechnologie.  

 
Als u twijfelt of het onderwerp van uw aanvraag past binnen de hulpmiddelenzorg, kunt u dit 
voorleggen aan ZonMw. ZonMw stemt vervolgens met Zorginstituut Nederland af of het onderwerp 
passend is binnen reikwijdte van het programma. U kunt uw verzoek, met daarbij een korte 
beschrijving van uw onderwerp (inclusief onderzoeksvraag), mailen naar hulpmiddelen@zonmw.nl. 
 
Wie kan aanvragen? 
- Hoofdaanvrager: Een subsidieaanvraag kan alleen door een hoofdaanvrager, afkomstig van een 

onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht[1] (zie definitie 
onderzoeksorganisatie) worden ingediend.  

- Overige projectgroepleden: Dit zijn relevante stakeholders uit het hulpmiddelenveld, zoals 
zorgverleners, hulpmiddelengebruikers, een implementatiedeskundige, onderzoekers met 
expertise op het gebied van de methodologie en/of health technology assessment, 
zorgverzekeraars, leveranciers en fabrikanten.  
 

Aandachtspunten voor de hoofdaanvrager: 
- Uit de projectbeschrijving dient duidelijk naar voren te komen dat de inzet van publieke middelen 

gerechtvaardigd is en waarom het project niet geheel of gedeeltelijk door andere partijen wordt 
opgepakt of gefinancierd. 

 
[1] Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, (2014/C 198/01), 
artikel 15 onder ee). 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2015/01/15/beoordeling-stand-van-de-wetenschap-en-praktijk
mailto:hulpmiddelen@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking/
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- Voor projectgroepleden, die niet verbonden zijn aan een onderzoeksorganisatie geldt, dat zij 
deelnemen voor eigen rekening en risico. Alleen onderzoeksorganisaties kunnen als 
hoofdaanvrager aanspraak maken op subsidiegelden.  

- Indien honorering plaatsvindt, verleent ZonMw subsidie aan de onderzoeksorganisatie onder de 
vrijstelling van de staatssteunregels voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Indien u er voor 
kiest om projectactiviteiten door derden te laten uitvoeren, dan wordt dit gezien als 
opdrachtverlening. De hoofdaanvrager dient hierbij de aanbestedingsregels die van toepassing 
zijn in acht te nemen.   

 
Welk bedrag kan aangevraagd worden? 
- Het totale budget van deze subsidieronde is € 160.000,-.  
- Het maximaal aan te vragen bedrag per onderzoeksvoorstel is €10.000,- voor activiteiten die 

leiden tot een effectieve samenwerking ten behoeve van een subsidieaanvraag, een projectidee, 
of een projectidee en (vervolgens) een uitgewerkte aanvraag binnen het programma GGH. 

- Wanneer u deze subsidie wilt gebruiken voor zowel een projectidee als een uitgewerkte aanvraag, 
geldt dat alleen bij een positief advies betreffende uw projectidee aanspraak gemaakt kan worden 
op het eventuele geoormerkte deel van de stimuleringssubsidie voor het uitwerken in een 
subsidieaanvraag. 

- Een hoofdaanvrager mag bij maximaal één aanvraag voor een stimuleringssubsidie betrokken 
zijn. Het gaat hierbij om de persoon, niet om de organisatie. 

 
PROCEDURE & TIJDPAD 
Procedurele criteria 
- Aanvragen dienen te voldoen aan de ZonMw-subsidievoorwaarden. 
- De aanvraag dient in het Nederlands of Engels te zijn geschreven. 
- Bij de aanvraag moeten twee verplichte bijlagen worden toegevoegd, te weten het ‘Format voor 

aanvraag stimuleringssubsidie’ en een Begroting. Indien van toepassing dienen in de begroting de 
kosten uitgesplitst te zijn naar projectidee en/of uitgewerkte aanvraag fase. 

 
Beoordelingsprocedure 
De deadline voor het indienen van voorstellen is uiterlijk 29 september 2020. De aanvragen worden 
beoordeeld op bovenstaande beoordelingscriteria door ZonMw in afstemming met het Zorginstituut 
Nederland en de commissie GGH. U ontvangt uiterlijk eind oktober 2020 bericht over het 
honoreringsbesluit.  
 
Subsidieaanvragen worden op volgorde van ontvangst in behandeling genomen. Aanvragen dienen 
volledig te zijn, onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen en afgewezen. Als er 
meerdere subsidieaanvragen zijn die op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt worden 
ingedienddan bepaalt het tijdstip van registratie in ProjectNet de volgorde. Samenvattend, bij 
subsidieverlening op basis van ‘volgorde van ontvangst’ geldt dat de aanvragen die het eerst binnen 
zijn, ook het eerst worden beoordeeld en worden gehonoreerd, op voorwaarde dat ze op het moment 
van indiening volledig zijn en voldoen aan de minimale eisen en beoordelingscriteria. Indien het aantal 
ingediende volledige aanvragen het beschikbare budget ruimschoots overstijgt, dan kan ervoor 
gekozen worden om de indienperiode eerder te sluiten. 
 
LET OP: Subsidieaanvragen waarvan één of meer verplichte bijlagen ontbreken worden niet in 
behandeling genomen. Andere bijlagen worden niet meegenomen bij de beoordeling van uw 
aanvraag.  
 
LET OP: Het ontvangen van een stimuleringssubsidie is geen garantie maar ook geen voorwaarde 
voor het in de toekomst in aanmerking komen voor een subsidie in een van de open subsidierondes 
van het programma GGH. 
 
Tijdpad 
 
Deadline indienen aanvraag 29 september 2020, vóór 14:00 uur 
Besluit Eind oktober 2020 

http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Bijlagen_subsidieoproep_stimuleringssubsidie/Bijlage_1__Format_bij_stimuleringssubsidieronde_3_GGH.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Bijlagen_subsidieoproep_stimuleringssubsidie/Bijlage_1__Format_bij_stimuleringssubsidieronde_3_GGH.pdf
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
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Uiterlijke startdatum Eind maart 2021 
 
Meer informatie: 
Houd de programmapagina Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis op de ZonMw-website in de gaten, 
deze wordt regelmatig bijgewerkt. 
 
INDIENEN 
 
Indiening (via ProjectNet) 
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online 
indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Sluitingsdatum voor het indienen is uiterlijk 29 september 
2020, om 14.00 uur. 
 
Verklaring akkoord indienen subsidieaanvraag 
Direct na het digitaal indienen van de subsidieaanvraag wordt u gewezen op het formulier ‘Verklaring 
akkoord indienen 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. 
hulpmiddelen@zonmw.nl.  De verklaring dient uiterlijk 1 week na indiening via ProjectNet binnen te 
zijn.  
 
Tips 
• Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt moet u zich eerst aanmelden als 'Nieuwe 

gebruiker'. Zie de handleiding om een account aan te maken.  
• Zie voor meer informatie de toelichtingen in ProjectNet 
 
Wij raden u aan om, voordat u uw aanvraag digitaal indient, een PDF van uw aanvraag uit te printen 
en na te lopen op onregelmatigheden. Vooral als u uw aanvraag eerst in Word heeft opgesteld en 
vervolgens naar ProjectNet heeft gekopieerd, kan het voorkomen dat sommige tekens (zoals 
aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in ProjectNet zelf corrigeren.  
 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma GGH: 
hulpmiddelen@zonmw.nl. Zij verbinden u door naar één van de programmamanagers of -
secretarissen. 
 
Bijlagen  
Bijlage 1: Format voor aanvraag stimuleringssubsidie 
Bijlage 2: Begroting 
 

http://www.zonmw.nl/hulpmiddelen
http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
mailto:hulpmiddelen@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Bijlagen_subsidieoproep_stimuleringssubsidie/Bijlage_1__Format_bij_stimuleringssubsidieronde_3_GGH.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
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