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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
Kennis over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de hulpmiddelenzorg. 
 
De hulpmiddelenzorg in Nederland is volop in beweging en begrippen zoals kwaliteit, doelmatigheid 
en de behoefte van de hulpmiddelengebruiker staan hierbij centraal.  
In het voorjaar van 2015 heeft ZonMw, in opdracht van het Ministerie van Volksgezond, Welzijn en 
Sport (VWS), een verkenning uitgevoerd naar de ‘verzekerde’ extramurale hulpmiddelenzorg in 
Nederland. De volgende aanbevelingen kwamen naar voren: het stimuleren van (1) de positie van de 
gebruiker, (2) doelmatigheidsonderzoek, (3) de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen en (4) 
structurele samenwerking binnen de hulpmiddelenzorg.  
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 doel van deze subsidieoproep is het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit 
en doelmatigheid in de extramurale hulpmiddelenzorg. In deze oproep ‘Goed Gebruik 
Hulpmiddelenzorg open ronde 2’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de 
effectiviteit en kosteneffectiviteit van de hulpmiddelenzorg.  
Het gaat uiteindelijk om gepast gebruik van hulpmiddelenzorg (zorg op maat), dat wil zeggen dat het 
juiste hulpmiddel, passend bij de behandelwijze, afgestemd is op de reële behoefte van de 
hulpmiddelengebruiker en doelmatig wordt ingezet (goede kwaliteit tegen aanvaardbare kosten).  
 
 
WAT PAST IN DEZE SUBSIDIERONDE? 
In aanmerking voor deze subsidieronde komt onderzoek dat aan de volgende voorwaarden voldoet:  
  
DoelmatigheidsOnderzoek  
Het programma GGH richt zich op doelmatigheidsonderzoek binnen de hulpmiddelenzorg, waardoor 
het onderzoek altijd kennis op moet leveren over de effecten en kosten van medische hulpmiddelen. 
Het gaat om een vergelijking van de effecten (vaak in termen van kwaliteit van leven) en kosten van 
twee (of meer) vormen van hulpmiddelenzorg. Er zijn meerdere vergelijkingen mogelijk. Er kan 
bijvoorbeeld onderzoek worden gedaan naar een vergelijking van: 
1. een (innovatief) hulpmiddel ten opzichte van de huidige standaardzorg (hulpmiddel of andere zorg) 

in Nederland.  
2. de organisatie van de hulpmiddelenzorg (nieuwe wijze) ten opzichte van de standaard organisatie 

van zorg in Nederland. Het kan bijvoorbeeld gaan om een nieuwe (innovatieve) wijze van 
voorschrijven of monitoren van een hulpmiddel ten opzichte van het standaard protocol.  

Voor elk voorstel geldt dat de organisatie van zorg rondom de hulpmiddelengebruiker meegenomen 
dient te worden in het onderzoek, ook in een studie die twee hulpmiddelen met elkaar vergelijkt. 
Het projectidee dient te onderbouwen waarom de te onderzoeken interventie (hulpmiddelenzorg) 
doelmatig (oftewel kosteneffectief) kan zijn ten opzichte van het gekozen alternatief.  
 
Hulpmiddelenzorg in of op weg naar het verzekerde pakket 
Het programma GGH gaat over onderzoek naar medische hulpmiddelen, met een functiegerichte 
omschrijving, die behoren tot het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) of  
daar in de toekomst toe kunnen gaan behoren.  
De hulpmiddelenzorg is nader uitgewerkt in de Regeling Zorgverzekering (Rzv) en is grotendeels 
functiegericht omschreven. Deze zorg is ingedeeld en vastgelegd in het Besluit Zorgverzekering (Bzv). 
Deze oproep richt zich op de categorie hulpmiddelenzorg (artikel 2.9 van het Bzv). 
Er is ruimte voor onderzoek naar: 
- medische hulpmiddelen die al in het verzekerde pakket zitten; 
- veelbelovende hulpmiddelen die op weg zijn naar het verzekerde pakket (en reeds voorzien zijn van 
 een CE-markering).  
Indien u twijfelt of het onderwerp van uw onderzoeksvoorstel past binnen de hulpmiddelenzorg, zoals 
bedoeld in de Regeling zorgverzekering, kunt u uw onderwerp voorleggen aan ZonMw. Wij stemmen 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Hulpmiddelenzorg/Verkenning_extramurale_hulpmiddelen_DEF.pdf
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dan af met Zorginstituut Nederland of het onderwerp passend is binnen de kaders van het 
programma.  
U kunt uw verzoek, met daarbij een korte beschrijving van uw onderwerp (inclusief onderzoeksvraag), 
mailen naar hulpmiddelen@zonmw.nl. 
 
Leest u voor de bovengenoemde voorwaarden ook het bijgevoegde document ‘Kaders van het 
programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg’? In dit document vindt u een uitgebreide beschrijving 
van welk onderzoek naar hulpmiddelenzorg past binnen het programma GGH.  
 
BEOORDELINGSCRITERIA  
Als uw onderzoek voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, dan kunt u een projectidee indienen. 
Daarbij dient u aan te sluiten bij de criteria voor relevantie en kwaliteit. De algemene ZonMw-criteria 
vormen daarvoor de basis. Deze vindt u in de procedurebrochure aanvragers.  
  
Relevantiecriteria  
De relevantiecriteria worden per programma bepaald: deze zijn afhankelijk van de aard en de doelen 
van het programma. Voor deze subsidieronde zijn de volgende relevantiecriteria van toepassing: 
 
Praktijkgerichtheid 
Uw onderzoek moet ontbrekende doelmatigheidsgegevens opleveren die bruikbaar zijn voor praktijk 
en/of beleid van de Nederlandse hulpmiddelenzorg. Laat in uw projectidee zien:  
- dat het onderzoek geen duplicaat is van reeds lopende onderzoeken; 
- van welke partijen uit de praktijk en/of beleid het doelmatigheidsvraagstuk komt en waarom deze 

partijen behoefte hebben aan deze ontbrekende doelmatigheidsgegevens; 
- waarom de onderzoeksresultaten relevant zijn voor professionele richtlijnen, zorgstandaarden, 

pakketbeslissingen en zorginkoopbeslissingen; 
- of/en in welke professionele richtlijnen/zorgstandaarden de onderzoeksresultaten opgenomen 

kunnen worden. Uiteindelijk moeten de resultaten een plaats krijgen in bestaande en nieuw te 
ontwikkelen richtlijnen en/of protocollen en zo mogelijk pakketbeheer. 

 
Participatie van hulpmiddelengebruikers  
ZonMw hecht veel waarde aan participatie van hulpmiddelengebruikers, die beschikken over 
ervaringsdeskundigheid, en wil dit terugzien in uw projectidee en onderzoek. Daarom dient: 
- u te beschrijven hoe de onderzoeksopzet voorziet in het betrekken van hulpmiddelengebruikers. 

Met ‘betrekken’ wordt bedoeld het raadplegen, advies inwinnen, samenwerken en/of laten 
(mee)beslissen van hulpmiddelengebruikers bij de projecten. U dient hen te betrekken bij elke 
fase van het onderzoek (vanaf het schrijven van het onderzoeksvoorstel, tijdens de uitvoering van 
het project en bij de implementatie van de onderzoeksresultaten).  

- U dient aan te geven welke rol de hulpmiddelengebruikers vervullen binnen welke fase 
van het onderzoek.   

- Minimaal één hulpmiddelengebruiker of één vertegenwoordiger dient opgenomen te zijn in 
de projectgroep. U dient het profiel van deze betrokken hulpmiddelengebruiker in het 
projectidee te beschrijven. 

- U dient rekening te houden met het tijdig betrekken van een patiëntenorganisatie en/of 
hulpmiddelengebruikers bij uw projectidee (=circa 6 weken voor de deadline van het 
projectidee). 

- u in de uiteindelijke begroting van het project rekening te houden met de financiële vergoeding 
voor het onderdeel participatie.  

Het onderdeel ‘participatie van hulpmiddelengebruikers’ in het projectidee wordt afzonderlijk 
beoordeeld door een panel van ervaringsdeskundigen vanuit de Patiëntenfederatie Nederland. Voor 
verdere informatie over patiëntenparticipatie/hulpmiddelengebruikers in onderzoek wordt u verwezen 
naar de informatiebrochure van de Patiëntenfederatie Nederland bij deze oproep en het 
Participatiekompas. Ook kunt u voor advies over participatie in uw project contact opnemen met de 
Patiëntenfederatie Nederland: patientenparticipatie@patientenfederatie.nl. 
 
  

mailto:hulpmiddelen@zonmw.nl
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
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/DoelmatigheidsOnderzoek/Open_ronde_2018/Flyer_patientenparticipatie_Patientenfederatie_Nl.pdf
http://www.participatiekompas.nl/
mailto:patientenparticipatie@patientenfederatie.nl
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Toepassing in de praktijk 
In het projectidee dient te worden aangegeven hoe de resultaten van het onderzoek zullen worden 
toegepast in de praktijk. U dient aan te geven:  
- dat u alle relevante partijen en expertise bij uw project heeft betrokken om te bereiken dat uw 

onderzoeksresultaten daadwerkelijk worden gebruikt in de praktijk. Houdt u rekening met het tijdig 
betrekken van alle relevante partijen bij uw project. In uw projectidee geeft u hierbij aan: 

- welke patiëntenorganisatie en/of hulpmiddelengebruiker(s), zorgprofessionals en 
onderzoekers met expertise op het gebied van de methodologie en HTA u heeft betrokken 
bij uw project en in de projectgroep. Daarnaast kunnen partijen, waaronder de 
verzekeraar, leveranciers of fabrikanten van medische hulpmiddelen relevant zijn voor uw 
project.  

- welke implementatiedeskundige u heeft betrokken bij uw project. Hierbij kan gedacht 
worden aan de ZonMw implementatiefellows. 

- welke activiteiten u zult ondernemen om de resultaten van het onderzoek te verspreiden en 
implementeren.  

 
ZonMw-brede relevantiecriteria 
Naast deze programma specifieke relevantiecriteria gelden er ook een aantal algemene ZonMw-brede 
relevantiecriteria, namelijk: 
 
Diversiteit  
U dient aandacht te hebben 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. U dient bijvoorbeeld aan te geven welke 
resultaten uw project opleveren voor het onderwijs en hoe u deze resultaten gaat verspreiden. 
 
Toepassing van ICT en e-health 
ZonMw heeft een brede kijk op de inzet van ICT in de zorg, zoals de inzet van eHealth toepassingen. 
Indien van toepassing op uw project, dient u rekening te houden met de aandachtspunten voor ICT-
applicaties en ICT-standaarden in onderzoek. 
 
Toegang tot data  
ZonMw stimuleert optimaal gebruik van data en stelt in de subsidiebepalingen (artikel 20) eisen aan 
de beschikbaarheid van data die, in door ZonMw gesubsidieerde projecten, worden gegenereerd. De 
eisen moeten ertoe leiden dat data duurzaam opgeslagen, vindbaar, toegankelijk en uitwisselbaar zijn. 
U beschrijft kort de toegevoegde waarde van de nieuw te verzamelen data aan reeds bestaande 
datasets. Indien van toepassing, geeft u daarbij aan of de onderzoeksvraag (gedeeltelijk) met reeds 
bestaande data, beantwoord kan worden. Meer informatie hierover vindt u op www.zonmw.nl/ttd. 
 
Meer informatie over deze relevantiecriteria vindt u op www.zonmw.nl/relevantiecriteria. 
 
Kwaliteitscriteria 
Naast de algemene ZonMw-criteria voor kwaliteit, zoals vermeld in de procedurebrochure aanvragers, 
gelden er voor deze subsidieronde de volgende kwaliteitscriteria:  
 
Onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag wordt getoetst op helderheid, reikwijdte en originaliteit. 
 
Plan van aanpak 
In het plan van aanpak dient u de gekozen methoden en analyses (inclusief de theoretische en/of 
empirische onderbouwing) beknopt te beschrijven. 
 
Passend onderzoeksdesign 
U dient te kiezen voor een passend onderzoeksdesign ofwel het onderzoeksdesign dient aan te 
sluiten bij de vraagstelling. De gerandomiseerde trial, als gouden standaard voor wetenschappelijk 
bewijs, is in de context van de hulpmiddelenzorg niet altijd haalbaar en/of wenselijk. Het programma 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/doelmatigheidsonderzoek/t/implementatie/
http://www.zonmw.nl/ttd
http://www.zonmw.nl/relevantiecriteria
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/DoelmatigheidsOnderzoek/Open_ronde_2019/Onderbouwing_passendheid_onderzoeksdesign.pdf
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legt geen beperkingen op in welk type design wordt gekozen, maar vraagt wel de keuze te 
onderbouwen. Daarnaast staat het gebruik van een hulpmiddel niet los van de context van de 
hulpmiddelengebruiker en daarom dient het onderzoek hier aandacht aan te besteden.  
Om de kwaliteit van uw onderzoek te garanderen, dient u tijdig een methodoloog bij uw onderzoek te 
betrekken. 
 
Uitkomstmaten 
Binnen het programma GGH staat de hulpmiddelengebruiker centraal. Het belang voor de 
hulpmiddelengebruiker moet altijd blijken uit de beschreven primaire en secundaire uitkomstmaten. 
Een hulpmiddel is effectief als het functioneren van de gebruiker erdoor stabiliseert of verbetert. 
Minimaal één van de gekozen uitkomstmaten dient daarom gericht te zijn op het functioneren van de 
hulpmiddelengebruiker vanuit het perspectief van de gebruiker. Daarnaast dient de kwaliteit van leven 
in de uitkomstmaten meegenomen te worden.  
 
Economische evaluatie 
Het projectidee bevat een beknopte beschrijving van de economische evaluatie ofwel een 
kosteneffectiviteitsanalyse om de kosten en effecten van de onderzochte typen hulpmiddelenzorg te 
schatten en te vergelijken. Deze dient in overeenstemming te zijn met de Richtlijn voor het uitvoeren 
van economische evaluaties in de gezondheidszorg van het Zorginstituut Nederland. Er zijn 
belangrijke aandachtspunten voor de economische evaluatie van hulpmiddelen, waaronder een 
kortere tijdshorizon (zie paragraaf 6.3. uit de richtlijn). Deze punten dient u te beschrijven in het 
projectidee. 
Voor het uitvoeren van de economische evaluatie dient u tijdig een HTA-expert bij uw project te 
betrekken. U dient in het projectidee aan te geven wie uit de projectgroep expertise heeft op dit 
gebied. 
 
Haalbaarheid 
ZonMw wil de geïnvesteerde middelen optimaal laten renderen. Om die reden dient u te overtuigen 
dat uw project haalbaar is (qua beschikbare expertise, patiënteninclusie, menskracht, faciliteiten en 
middelen) binnen de opgegeven looptijd en budget.  
 
RANDVOORWAARDEN  
 
Niet in aanmerking voor deze subsidieronde komt: 
Onderzoek naar hulpmiddelen die: 
- in de Regeling Zorgverzekering vallen onder de categorie ‘geneeskundige zorg’; 
- vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); 
- nog in de ontwikkelfase zitten en/of nog niet op de markt zijn toegelaten (geen CE-markering 

hebben). 
 
Wie kan aanvragen? 
-        Een projectidee kan alleen door een onderzoeksinstelling (zie definitie onderzoeksinstelling) 

worden ingediend. 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, bijvoorbeeld in het kader van de geldende verplichtingen, wordt opgepakt of 
gefinancierd. 

-  Zorgprofessionals en (vertegenwoordigers van) hulpmiddelengebruikers/mantelzorgers worden 
aangemoedigd om medeaanvrager van het project te zijn. Hierbij geldt dat zij deelnemen voor 
eigen rekening en risico. 

-        Zorgverzekeraars, leveranciers en fabrikanten worden aangemoedigd om cofinancier van het 
project te zijn.  

-        Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de 
consortiumpartners (= partijen betrokken bij het onderzoek) leiden of kunnen leiden tot het 
verlenen van ongeoorloofde staatssteun. ZonMw behoudt zich het recht voor om de door alle 
partijen ondertekende consortiumovereenkomst op te vragen en te beoordelen op conformiteit met 
het EU steunkader en de algemene subsidiebepalingen van ZonMw. Indien de (eventuele) 
cofinancier niet is opgenomen in de consortiumovereenkomst, dient u voor de startdatum ook de 
ondertekende overeenkomst in waarin de financiële verplichting van deze cofinancier is 
vastgelegd (de sponsorovereenkomst). Indien ZonMw de consortiumovereenkomst of 

https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/publicaties/publicatie/2016/02/29/richtlijn-voor-het-uitvoeren-van-economische-evaluaties-in-de-gezondheidszorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/publicaties/publicatie/2016/02/29/richtlijn-voor-het-uitvoeren-van-economische-evaluaties-in-de-gezondheidszorg
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking/
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
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sponsorovereenkomst niet accepteert, kan geen subsidie verleend worden. In de 
subsidieaanvraag dient u te beschrijven wie de rechthebbende is op de te onderzoeken interventie 
onder Tabblad kennisoverdracht/implementatie/bestendiging, kopje BACKGROUND IP. Voor 
vragen hierover kunt u terecht bij de TTO-officer of juridisch adviseur van uw organisatie. ZonMw 
adviseert u om hem/haar zo vroeg mogelijk te betrekken bij uw voorstel indien van toepassing. 

 
Welk bedrag kan aangevraagd worden? 
Het totale budget van deze subsidieronde is €1,8 miljoen. Het richtbedrag per project is € 300.000,- 
met een limiet van € 600.000,- mits goed onderbouwd.  
Als in de onderzoeksfase de kosten voor de zorg nog niet betaald worden uit de zorgverzekering, dan 
dienen deze betaald te worden uit eigen middelen of cofinanciering. Zorgkosten mogen niet ten laste 
van de subsidie gebracht worden. 
Het streven is om maximaal 20% van het beschikbare onderzoeksbudget te besteden aan nieuwe, 
veelbelovende hulpmiddelenzorg op weg naar het pakket. 
 
Cofinanciering 
Cofinanciering door private partijen heeft de voorkeur, maar het is geen verplichting. Indien een 
cofinancier betrokken is bij de aanvraag, dient een door de cofinancier ondertekende ‘letter of 
commitment’ met daarin het bedrag van cofinanciering, meegestuurd te worden met de aanvraag. 
 
Looptijd 
De richtlooptijd van het project is 36 maanden. Een kortere looptijd heeft de voorkeur. Indien de 
aangevraagde looptijd langer is dan 36 maanden, dient deze te zijn onderbouwd met één van de 
volgende argumenten:  
- De noodzaak van een langere follow-up.  
- Er een dusdanig grote steekproef nodig is waarbij het betrekken van meer 

centra/praktijken/instellingen niet zorgt voor een kortere looptijd.  
NB: Een langere inclusieperiode wordt niet gezien als een goede onderbouwing voor een langere 
looptijd indien de inclusie ook bereikt kan worden door het betrekken van meer centra. 
 
 
PROCEDURE & TIJDPAD 
 
Beoordelingsprocedure 
Een programmacommissie beoordeelt de ingediende projectideeën op basis van bovenstaande 
voorwaarden en criteria. De subsidieaanvraag is een verdere uitwerking van het projectidee. In de 
bijlage vindt u de aanvullende criteria en procedure voor subsidieaanvragen. 
 
De standaardprocedure van ZonMw, zoals vermeld in de procedurebrochure aanvragers, wordt 
gevolgd met de volgende uitzonderingen: 
- Mocht u ondanks een negatief advies over uw projectidee toch een subsidieaanvraag willen 

indienen, dient u dit vooraf te melden, uiterlijk 6 weken na dagtekening van de brief. 
- Het Zorginstituut Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland brengen advies uit over alle 

projectideeën en subsidieaanvragen. Het Zorginstituut Nederland adviseert of het om 
pakketwaardige hulpmiddelenzorg gaat en de Patiëntenfederatie Nederland brengt advies uit over 
het perspectief van ervaringsdeskundigen. 

 
Procedurele criteria 
- Aanvragen dienen te voldoen aan de ZonMw-subsidievoorwaarden, waar u ook informatie vindt 

over METC-verklaringen en WBO-vergunning. 
- Als u een soortgelijke aanvraag al eerder bij ZonMw heeft ingediend, dient u dit te vermelden in 

het projectidee (zie tabblad Plan van aanpak ‘HISTORY GRANT APPLICATION’). Bij geen of 
minimale aanpassing gaat ZonMw er vanuit dat het om dezelfde aanvraag als de vorige keer gaat 
en kan ZonMw besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen (Artikel 4:6 Awb); 

- Om de transparantie in rapportage van (voorgenomen) onderzoek te verbeteren, verwijzen we 
voor (verschillende vormen van) RCT’s naar de CONSORT-statement en Richtlijnen voor andere 
type designs vindt u hier. 

- Bij het projectidee moet 1 verplichte bijlage worden toegevoegd, te weten een Nederlandse 
samenvatting voor het panel van de Patiëntenfederatie Nederland. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Goed_Gebruik_Hulpmiddelenzorg/Bijlagen_subsidieoproep/Bijlage_aanvullende_criteria_en_procedure_UA__GGH_open_ronde_2.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
http://www.consort-statement.org/consort-2010
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Goed_Gebruik_Hulpmiddelenzorg/Bijlagen_subsidieoproep/Nederlandse_Samenvatting.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Goed_Gebruik_Hulpmiddelenzorg/Bijlagen_subsidieoproep/Nederlandse_Samenvatting.docx
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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. 
 
 
Tijdpad 
Deadline indienen projectidee 11 september 2018 
Ontvangst advies commissie Eind november 2018 
Deadline indienen subsidieaanvraag 12 februari 2019 
Ontvangst commentaar referenten 18 maart 2019 
Deadline indienen wederhoor 1 april 2019 
Besluit Juni 2019 
Uiterlijke startdatum December 2019 

 
 
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 11 september 2018, 
vóór 14.00 uur. 
 
Toelichting ProjectNet 
De volgende bijlage helpt u uw projectidee in te dienen in het digitale systeem ProjectNet: 
- Toelichting invulvelden ProjectNet projectidee (gebruik de tussenkopjes!) 
 
Verplichte bijlage 
De volgende bijlage moet u verplicht invullen wanneer u een projectidee indient: 
- Nederlandse Samenvatting (verplicht indienen bij projectidee) 
Andere bijlagen worden niet geaccepteerd bij het projectidee. 
 
Onderstaande bijlagen helpen u om inhoudelijk een goed projectidee voor deze subsidieronde te 
schrijven: 
- Kaders van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 
- Aanvullende criteria en procedure uitgewerkte subsidieaanvraag 
- Onderbouwing passendheid onderzoeksdesign 
- Haalbaarheid: succesvol includeren 
- Patiëntenfederatie Nederland informatiebrochure 
 
Tips  
- Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt moet u zich eerst aanmelden als nieuwe 

gebruiker om een account aan te maken. In deze handleiding leest u hoe dit werkt.  
- 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.  

 
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. 
 

mailto:hulpmiddelen@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Goed_Gebruik_Hulpmiddelenzorg/Bijlagen_subsidieoproep/Bijlage_toelichting_invulvelden_ProjectNet_GGH_open_ronde_2_projectidee.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Goed_Gebruik_Hulpmiddelenzorg/Bijlagen_subsidieoproep/Nederlandse_Samenvatting.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/publicaties/documenten/Kaders_Programma_Goed_Gebruik_Hulpmiddelenzorg.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/Goed_Gebruik_Hulpmiddelenzorg/Bijlagen_subsidieoproep/Bijlage_aanvullende_criteria_en_procedure_UA__GGH_open_ronde_2.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/DoelmatigheidsOnderzoek/Open_ronde_2019/Onderbouwing_passendheid_onderzoeksdesign.pdf
http://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Succesvol_Includeren.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/DoelmatigheidsOnderzoek/Open_ronde_2018/Flyer_patientenparticipatie_Patientenfederatie_Nl.pdf
http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
mailto:projectnet@zonmw.nl
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Downloads en links: 
- Subsidiebepalingen 
- Procedurebrochure aanvragers 
- Begroting (ZonMw format of aangepast format) 
- www.zonmw.nl/hulpmiddelen 
 
 

http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
http://www.zonmw.nl/hulpmiddelen
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