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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
U kunt subsidie aanvragen voor het maken van een kennissynthese gericht op het inzichtelijk maken 
van het effect van voeding op de psychische gezondheid.  
 

Aanleiding 
De relatie tussen voeding en psychische problematiek is door de minister geïdentificeerd als één van 
de prioriteiten waar binnen de eerste jaren van het Onderzoeksprogramma GGZ (2016-2017) 
aandacht gegeven dient te worden.  
 
In de programmatekst staat hierover het volgende: 
 
Het betreft hierbij onderzoek naar de mogelijke relatie tussen voeding(singrediënten) en psychische 
problematiek. Voeding is mogelijk van grote invloed op de geestelijke gezondheid. Onderzoek 
suggereert bijvoorbeeld dat ongezond eten de kans op depressieve klachten verhoogt. Daarnaast 
geeft ongezonde voeding ook grotere kans op somatische problemen, zoals hart- en vaatziekten met 
het risico op bijbehorende psychische problemen. Het beleid zou enerzijds meer gericht moeten zijn 
op zelfmanagement van burgers, anderzijds kan voeding onderdeel worden in het behandelproces. 
Voeding als serieus aangrijpingspunt om psychische klachten te verminderen en/of te voorkomen, is 
tot nu toe onderbelicht. Hier valt nog veel winst te boeken. Daarom biedt dit onderzoeksprogramma de 
ruimte voor onderzoek naar de relatie tussen voeding en psychische klachten.  
 
Om invulling te geven aan dit onderwerp is afgelopen jaar een consultatieronde uitgevoerd door 
ZonMw. Hieruit bleek dat nog onvoldoende bekend is welke kennis beschikbaar is en waar een 
interventie zich op zou moeten richten. Daarom is besloten eerst een kennissynthese te laten 
uitvoeren.  
 
Recent is er in opdracht van ZonMw een kennissynthese uitgevoerd over voeding in relatie tot 
lichamelijke chronische ziekten. Voeding in relatie tot psychische gezondheid willen we in deze 
kennissynthese apart uitlichten. De resultaten van deze kennissynthese worden aan het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangeboden en kunnen leiden tot een plan voor 
vervolgonderzoek.  
 

RANDVOORWAARDEN  
De kennissynthese heeft als doel om de beschikbare kennis over het effect van voeding op de 
psychische gezondheid (gedurende de gehele lifespan) te verzamelen en om de potentie van voeding 
in de behandeling van psychische aandoeningen in kaart te brengen. Voeding in de behandeling van 
psychische aandoeningen is nog relatief onontgonnen terrein. Het gaat hierbij om zowel het 
behandelen van de symptomen als terugvalpreventie en/of herstel. De primaire onderzoeksvragen van 
deze kennissynthese zijn:  
 

 Wat is er bekend over de relatie tussen voedingspatronen en psychische aandoeningen?  

 Wat is er bekend over voedingsdeficiënties in relatie tot psychische aandoeningen? 

 Wat is er bekend over het ondersteunen van behandeling van psychiatrische patiënten door 

middel van voeding in Nederland? 

 Welke bevorderende en belemmerende factoren zijn er bekend rond het inzetten van voeding 

als behandeling bij psychiatrische patiënten? 

 
Uitgangspunten en voorwaarden 

 De kennissynthese is gericht op de rol van voeding in de behandeling van psychiatrische 

patiënten gedurende de gehele lifespan. Indien mogelijk wordt ook de fase voorafgaand aan 

de geboorte meegenomen. 

 In de kennissynthese moet evidence based en pratice based informatie worden opgenomen uit 
nationale en internationale bronnen. Daarnaast vragen we om een overzicht van informatie 
afkomstig uit Nederlandse richtlijnen.  

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/chronische-ziekten-behandelen-met-voeding/
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 Het effect van voedingssupplementen en/of specifieke voedingsnutriënten of 

voedingsmiddelen is niet uitgesloten in de kennissynthese. Echter, de focus van het project 

dient te liggen op voedingspatronen en deficiënties.  

 De kennissynthese beperkt zich niet tot één stoornis. De kennissynthese dient zich ten minste 

op de volgende stoornissen te richten: 

o Stemmingsstoornissen 

o Ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD) 

o Angststoornissen 

 Eetstoornissen maken geen specifiek onderdeel uit van deze aanvraag 

 Leefstijlinterventies en het effect van leefstijl op psychische gezondheid vallen buiten de 

scope van het project.  

 Het eindrapport dient voldoende aanknopingspunten op te leveren om conclusies te trekken 

t.a.v. mogelijk vervolgonderzoek en beleid. 

Wie kan aanvragen 
 Eén partij fungeert als hoofdaanvrager 

 In de projectgroep dienst minstens één expert op het gebied van voeding opgenomen te zijn, 

één expert op psychische gezondheid.  

Welk bedrag kan aangevraagd worden 
Er is ruimte voor één project. Het budget van het project is maximaal €50.000 incl. BTW, de looptijd is 
maximaal 6 maanden. 
 

BEOORDELINGSCRITERIA  
Relevantiecriteria 

 Uw project draagt bij aan de doelstelling van dit gerichte traject. 

 U besteedt voldoende aandacht aan communicatie en implementatie. Beschrijf hoe de 
resultaten van de kennissynthese worden verspreid.  

 Participatie: u betrekt belanghebbenden bij uw project, met name patiënten, en omschrijft hun 
rol in het project. Met ‘betrekken’ bedoelen we het raadplegen, advies inwinnen, 
samenwerken en/of laten (mee)beslissen van betrokkenen bij de projecten.  

 In de kennissynthese wordt waar mogelijk onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. 
 
Kwaliteitscriteria 

 Het plan van aanpak sluit goed aan op de doelstellingen die voor dit project zijn geformuleerd.  

 De onderdelen van de kennissynthese zijn helder omschreven, zoals bronnen en zoektermen. 

 Haalbaarheid: het project is realistisch in het licht van de planning, de inzet van mensen en 
middelen. 

 In de projectgroep dienst minstens één expert op het gebied van voeding opgenomen te zijn, 

één expert op psychische gezondheid.  

 Het budget is redelijk en realistisch gezien de geplande activiteiten. 

Procedurele criteria 

 Beschrijf uw aanvraag in het Engels 

 Verplichte startdatum uiterlijk 1 juni 2018 

 Uw aanvraag dient te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen.  

 Reserveer 5% van uw projectbudget voor communicatie en implementatie. Neem dit op in uw 
begroting.  

 Een begroting volgens ZonMw format is verplicht; deze voegt u toe als bijlage.  
 

Beoordelingsprocedure 
Voor de procedures voor de beoordeling van subsidieaanvragen verwijzen we u naar de 
procedurebrochure aanvragers.  
 

  

http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
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Tijdpad 
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 6 februari 2018 

Ontvangst commentaar referenten 6 maart 2018 

Deadline indienen wederhoor 20 maart 2018 

Besluit 27 april 2018 

Uiterlijke startdatum 1 juni 2018 

 

Meer informatie: 
Houdt de GGz-pagina 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 elektronisch 
indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Sluitingsdatum voor het indienen is dinsdag 6 februari, 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 tekens (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. Hester de Jager, ggz@zonmw.nl. De verklaring dient uiterlijk 1 week na 
indiening via ProjectNet binnen te zijn.  
 

Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: 
Laura Pruyn (programma-assistent), 070 349 5226, pruyn@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 eventueel kunnen 
terugbellen. 
 

Downloads en links: 
 Subsidiebepalingen 

 Procedurebrochure aanvragers 

 Begroting  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/
http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
mailto:ggz@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien

