
                                                             Subsidieoproep: Langlopend cohortonderzoek 
naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg 

 
 

 
 

 
Langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en 
behandeling in de geestelijke gezondheidszorg 
 
Subsidieoproep onder voorbehoud van goedkeuring van aangevraagd budget door 
het ministerie van VWS. 
 
Onderwerpen: langlopend cohortonderzoek, ggz, psychiatrie, psychologie 
 
Datum geplaatst: 27 november 2018 
Deadline projectidee: 31 januari 2019, 14.00 uur 
Deadline uitgewerkte subsidieaanvraag: 4 juli 2019, 14.00 uur 
 

Inhoud 
 ................................................................................................................................................................. 1 
DOEL SUBSIDIEOPROEP ...................................................................................................................... 1 

Algemene beschrijving Onderzoeksprogramma GGz ......................................................................... 1 
Inhoudelijke focus van deze subsidieoproep ...................................................................................... 1 

RANDVOORWAARDEN ......................................................................................................................... 2 
Wie kan aanvragen ............................................................................................................................. 2 
Welk bedrag kan aangevraagd worden .............................................................................................. 3 
Consortiumovereenkomst ................................................................................................................... 3 

BEOORDELINGSPROCEDURE ............................................................................................................. 3 
BEOORDELINGS- EN PROCEDURELE CRITERIA -  PROJECTIDEE................................................. 5 

Relevantiecriteria - projectidee ............................................................................................................ 5 
Kwaliteitscriteria - projectidee ............................................................................................................. 6 
Procedurele criteria - projectidee ........................................................................................................ 7 

BEOORDELINGS- EN PROCEDURELE CRITERIA – UITGEWERKTE SUBSIDIEAANVRAAG.......... 7 
Relevantiecriteria – uitgewerkte subsidieaanvraag ............................................................................. 7 
Kwaliteitscriteria – uitgewerkte subsidieaanvraag .............................................................................. 9 
Procedurele criteria – uitgewerkte subsidieaanvraag ....................................................................... 10 

TIJDPAD ................................................................................................................................................ 11 
INDIENEN .............................................................................................................................................. 11 

Indiening (via ProjectNet) .................................................................................................................. 11 
TIPS .................................................................................................................................................. 12 
Inhoudelijke vragen ........................................................................................................................... 12 
Technische vragen ............................................................................................................................ 12 
Downloads en links: .......................................................................................................................... 12 

Overige bijlagen subsidieoproep ........................................................................................................... 12 
Bijlage A: Verplichte format publiekssamenvatting ........................................................................... 12 
Bijlage B: Verplichte format begroting ............................................................................................... 12 

 



                                                             Subsidieoproep: Langlopend cohortonderzoek 
naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg 

 
 

1 
 

DOEL SUBSIDIEOPROEP 
U kunt subsidie aanvragen voor langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling 
in de geestelijke gezondheidszorg (looptijd van maximaal 8 jaar). Er dient een duidelijke koppeling met 
behandeling(en) te zijn. De onderwerpen universele preventie, dementie en depressie als hoofdthema 
zijn nadrukkelijk uitgesloten van deze subsidieronde.  
 
Algemene beschrijving Onderzoeksprogramma GGz 
 
Ook in deze ronde van het Onderzoeksprogramma GGz wordt uitvoering gegeven aan de 
‘Onderzoeksagenda GGz: de juiste behandeling op het juiste moment’1.  

Het onderzoeksprogramma kent drie thema’s: 
1. Vroege herkenning en behandeling 

In dit thema gaat het om onderzoek naar de vraag of vroege herkenning en behandeling kansen 
biedt om de kwaliteit van leven van cliënten en de geboden zorg te verbeteren en om escalatie van 
problemen en onnodig lange behandeltrajecten te voorkomen.  

2. Gepersonaliseerde zorg 
Binnen dit thema wordt onderzoek uitgezet dat gericht is op gepersonaliseerde geestelijke 
gezondheidszorg, dat wil zeggen zorg waarbij cliënten de voor hen meest geschikte interventie 
krijgen aangeboden, waardoor de kwaliteit en doelmatigheid van zorg wordt verbeterd en 
escalatie van problemen wordt voorkomen. 

3. Implementatie-, praktijkprojecten en actualiteit beleid 
De implementatieprojecten hebben tot doel de implementatie van gepaste zorg in de praktijk te 
versnellen. Praktijkgericht zorgonderzoek is bedoeld om kennis te ontwikkelen waarmee op 
vernieuwende wijze praktische problemen kunnen worden opgelost. Onder actualiteit beleid vallen 
studies die antwoord geven op actuele vragen naar aanleiding van belangrijke signalen uit het 
veld.  

 
Meer achtergrondinformatie vindt u op de www.zonmw.nl/opggz en in de programmatekst 
Onderzoeksprogramma GGz. 
 
Inhoudelijke focus van deze subsidieoproep 
 
Deze subsidieoproep richt zich uitsluitend op het thema ‘Vroege herkenning en behandeling’. 
 
Vroege herkenning en behandeling 
Veel psychische stoornissen ontstaan vroeg in het leven, met vaak levenslange gevolgen. Door vroeg 
in het leven in te grijpen kunnen psychische stoornissen mogelijk worden voorkomen. Vroeg ingrijpen 
in andere levensfasen kan ontwikkeling, terugval of verergering van de psychische stoornis 
voorkomen. Vroeg en gericht ingrijpen kan hiermee lange behandeltrajecten verkorten, de kwaliteit 
van leven verbeteren en zorgkosten reduceren. Er is echter nog een groot gebrek aan kennis over de 
mechanismen van het ontstaan (van gezond naar ziek) en het beloop van psychische stoornissen. Het 
onderzoek kan daarom gericht zijn op de periode waarin de klachten of de stoornissen ontstaan, op 
intergenerationele overdracht van psychische stoornissen en/of het beloop van de klachten, de 
stoornissen en het functioneren. Ook kan onderzoek plaatsvinden naar persoonlijke risicoprofielen 
(kwetsbaarheden, (bio)markers, klachten, persoonlijke competenties, sociale steun) van individuen 
met een verhoogd risico op een ongunstig ziektebeloop.   
 
  

                                                      
1 Onderzoeksagenda GGz: De juiste behandeling op het juiste moment, 2016, zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/03/02/onderzoeksagenda-ggz-de-juiste-
behandeling-op-het-juiste-moment  

http://www.zonmw.nl/opggz
http://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Programmatekst_OPGGz_extern.pdf
http://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Programmatekst_OPGGz_extern.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/03/02/onderzoeksagenda-ggz-de-juiste-behandeling-op-het-juiste-moment
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/03/02/onderzoeksagenda-ggz-de-juiste-behandeling-op-het-juiste-moment
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Afbakening 
 
Inhoudelijk 
In deze subsidieronde kan subsidie worden aangevraagd voor langlopend cohortonderzoek naar 
risicofactoren, vroege herkenning, mechanismen voor het ontstaan van stoornissen, behandeling en 
mechanismen die ten grondslag liggen aan het effect van behandeling. 
 
Er kan gedacht worden aan onderzoek naar: 

• Het gunstig beïnvloeden van het ziektebeloop (van gezond naar ziek, van ziek naar hersteld).  
• Biologische, psychische of sociale mechanismen die ten grondslag liggen aan het ontstaan en 

het beloop van psychische problemen (inclusief terugval). 
• Diagnostiek en herhalingsdiagnostiek. 
• Behandeling en terugvalpreventie. 
• Selectieve of geïndiceerde preventie. 
• Biologische, psychologische of sociale mechanismen die ten grondslag liggen aan de effecten 

van behandeling 
 
Bij al het onderzoek dient een duidelijke koppeling met behandeling(en) te zijn. Dat wil zeggen, 
resultaten van het onderzoek moeten op korte termijn kunnen leiden tot verbetering van 
behandeling(en). Dit wordt onderbouwd in de subsidieaanvraag. 
 
De volgende onderwerpen zijn nadrukkelijk uitgesloten van deze subsidieronde:  

• universele preventie 
• dementie 
• depressie als hoofdthema  

 
Langlopend cohortonderzoek 
Er kunnen alleen subsidieaanvragen worden ingediend voor langlopend cohortonderzoek met een 
looptijd van maximaal 8 jaar. Uit de subsidieaanvraag moet de noodzaak voor de looptijd van het 
onderzoek blijken. Waar nodig kan een beperkte effectiviteitsstudie aan het langlopend 
cohortonderzoek worden gekoppeld. Bijvoorbeeld een ingebedde (nested) randomized controlled trial.   
 
Subsidieaanvragen zijn gericht op: 

• Het gebruik maken, versterken en harmoniseren van bestaande cohorten. Daartoe worden 
bijvoorbeeld bestaande cohorten verbonden en onderzoeksvragen gecombineerd. De 
cohorten worden daar waar mogelijk en noodzakelijk verrijkt met nieuwe data.  

• Nieuwe cohorten. De noodzaak voor een nieuw cohort, de uitvoerbaarheid in looptijd en 
financiën worden onderbouwd in de subsidieaanvraag.  

Expliciteer in de subsidieaanvraag hoe wordt voorzien in het onderhouden en versterken van de 
cohortinfrastructuur van de gebruikte cohorten en het harmoniseren van de data.  
 
 
RANDVOORWAARDEN  
 
Wie kan aanvragen 
 

• Eén partij fungeert als hoofdaanvrager. 
• De hoofdaanvrager is een onderzoeksorganisatie2.  

                                                      
2 Definitie Onderzoeksorganisatie: Een entiteit (zoals universiteiten of onderzoeksinstellingen, agentschappen voor technologieoverdracht, 
innovatie-intermediairs, entiteiten voor fysieke of virtuele onderzoeksgerichte samenwerking), ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of 
privaatrechtelijke organisatie) of financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het onafhankelijk verrichten van fundamenteel 
onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, en met het breed verspreiden van de resultaten van die activiteiten door middel 
van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht. Wanneer dit soort entiteit ook economische activiteiten uitoefent, moet met betrekking tot de 
financiering, de kosten en de inkomsten van die economische activiteiten een gescheiden boekhouding worden gevoerd. Ondernemingen die een 
beslissende invloed over dit soort entiteit kunnen uitoefenen in hun hoedanigheid van bijvoorbeeld aandeelhouder of lid van de organisatie, mogen 
geen preferente toegang tot de onderzoekscapaciteit van deze entiteit of tot de door haar verkregen onderzoeksresultaten genieten. Mededeling 
EU Commissie, Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2014/C 198/01) 



                                                             Subsidieoproep: Langlopend cohortonderzoek 
naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg 

 
 

3 
 

• De hoofdaanvrager maakt deel uit van een multidisciplinair samenwerkingsverband. De 
voorkeur gaat uit naar aansluiting bij al bestaande samenwerkingsverbanden (een lokaal, 
regionaal, landelijk of internationaal netwerk, een academische/innovatie werkplaats, een 
consortium of een andere vorm van samenwerking). In het samenwerkingsverband zijn 
vertegenwoordigd:  

o vertegenwoordigers van cliënten en naasten 
o zorg/praktijkinstellingen  
o kennisinstellingen 
o met het oog op de implementatie, wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor 

verbinding met relevante partijen uit de samenleving, zoals gemeenten, verzekeraars, 
scholen, werkgevers, fondsen en/of beleidsmakers. 

• Partijen zeggen het samenwerkingsverband voor ten minste de volledige looptijd van het 
project toe.   

• Ondernemingen3 kunnen niet direct vanuit de subsidie worden gefinancierd. Personeel van 
een onderneming kan wel worden ingehuurd tegen een marktconforme prijs.  

 
Welk bedrag kan aangevraagd worden 
 
Voor de langlopende cohortonderzoeken is maximaal € 1,5 miljoen per subsidieaanvraag beschikbaar 
met een looptijd van maximaal 8 jaar. In totaal is voor deze subsidieronde € 7,5 miljoen beschikbaar.  
 
Consortiumovereenkomst 
 
Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de 
samenwerkingspartners (= partijen betrokken bij het onderzoek) leiden of kunnen leiden tot het 
verlenen van onrechtmatige staatssteun. Bij honorering vraagt ZonMw een finale conceptversie 
(goedgekeurd door partijen maar nog niet ondertekend) van de consortiumovereenkomst op om de 
gemaakte afspraken te beoordelen op conformiteit met het toepasselijke Europese staatssteunrecht 
en de algemene subsidiebepalingen van ZonMw. 
Indien de (eventuele) co-financier niet is opgenomen in de consortiumovereenkomst, dient u voor de 
startdatum van het project ook de ondertekende overeenkomst in waarin de financiële verplichting van 
deze co-financier is vastgelegd (de sponsorovereenkomst). Indien ZonMw de 
consortiumovereenkomst en/of sponsorovereenkomst (bewijs van cofinanciering) niet accepteert, kan 
geen subsidie verleend worden.  
 

 
BEOORDELINGSPROCEDURE 
 
De volgende stappen worden ondernomen in het beoordelingsproces van de projectideeën en 
uitgewerkte subsidieaanvragen: 
 
Projectideeën 

• Na het indienen van uw projectidee via ProjectNet controleert ZonMw of uw projectidee 
compleet en ontvankelijk is.  

• Het cliëntenpanel van MIND geeft een eerste beoordeling van de relevantie, haalbaarheid en 
betrokkenheid van cliënten.  

• De programmacommissie van het Onderzoeksprogramma GGz geeft een beoordeling op 
relevantie en globaal op de kwaliteit op basis van de onderstaande criteria.  

                                                      
3 Volgens vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie is een onderneming elke eenheid die een economische activiteit uitvoert ongeacht 
haar rechtsvorm en wijze van financiering.  
Hierbij zijn de navolgende punten van belang:  
− De juridische status (b.v. BV of een stichting) van de eenheid is niet van belang; 
− Er is géén winstoogmerk vereist, concurrentie op de markt is voldoende; 
− Een eenheid die zowel economische als niet economische activiteiten verricht, wordt alleen met betrekking tot de economische activiteiten  

aangemerkt als onderneming; 
− Het EU Hof van Justitie heeft verder bepaald dat entiteiten die (juridisch of feitelijk) onder de zeggenschap staan van dezelfde entiteit, als 

één onderneming dienen te worden beschouwd.  
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• De programmacommissie formuleert een positief of negatief advies tot uitwerking van het 
projectidee. Hierbij wordt de beoordeling van het MIND cliëntenpanel in acht genomen.  
  

Uitgewerkte subsidieaanvragen 
• U krijgt ongeveer 3,5 maanden de tijd om het projectidee uit te werken in een uitgewerkte 

subsidieaanvraag. 
• Na het indienen van uw uitgewerkte subsidieaanvraag controleert ZonMw of uw aanvraag 

compleet is en behandeling wordt genomen.  
• De uitgewerkte subsidieaanvraagaanvraag wordt beoordeeld door ten minste drie, maar bij 

voorkeur vier anonieme referenten op kwaliteit. Daarnaast wordt de aanvraag op relevantie voor 
de cliënt en betrokkenheid van cliënten beoordeeld door het cliëntenpanel van MIND.  

• U wordt in de gelegenheid gesteld een wederhoor te schrijven in reactie op de beoordelingen.  
• De programmacommissie beoordeelt de relevantie en de kwaliteit en geeft een voorlopig 

oordeel op basis van: 
o de mate waarin de adviesbrief naar aanleiding van het projectidee is opgevolgd;  
o de subsidieaanvraag; 
o de referentenrapporten en het beoordelingsrapport van het MIND cliëntenpanel;  
o het wederhoor. 

• Op basis van het voorlopige oordeel van de programmacommissie worden de meest kansrijke 
subsidieaanvragers uitgenodigd voor een presentatie. De aanvragers worden verzocht een 
presentatie van ongeveer 10 minuten voor te bereiden. Vervolgens kunnen de leden van de 
commissie aangevuld door enkele ‘ervaringsdeskundigen’ gedurende circa 15 minuten vragen 
stellen over de subsidieaanvraag (alle criteria kunnen daarbij aan bod komen), de 
beoordelingsrapporten en de reactie hierop in het wederhoor. 

• Van de presentatie wordt een geluidsopname gemaakt. Na afloop van de 
beoordelingsprocedure wordt deze geluidsopname vernietigd.  

• Na afloop van de presentatie stelt de commissie het definitieve eindoordeel vast en wordt een 
prioritering van de aanvragen gemaakt op basis van de onderstaande matrix. 

• Bij de prioritering in het geval van gelijk scorende subsidieaanvragen wordt eerst gekeken 
naar de verdeling over ziektebeeld/stoornis. Daarna wordt gekeken naar het criterium 
haalbaarheid. Indien op basis van dit kwaliteitscriterium geen onderscheid gemaakt kan 
worden, dan wordt verder geprioriteerd op relevantiecriteria waarbij eerst wordt gekeken naar 
het criterium “Aansluiting op vragen en behoeften van cliënten”. 

 
 

        
        Kwaliteit 
 
Relevantie 

 
Zeer goed 

 
Goed 

 
Voldoende 
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Onvoldoende 

 
Zeer relevant 
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5 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 
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4 

 
6 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Laag relevant 

 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Niet relevant 

 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
De standaard procedures van ZonMw zoals vermeld in de procedurebrochure aanvragers worden 
gevolgd met de volgende uitzonderingen: 

• Mocht u ondanks een negatief advies over uw projectidee toch een subsidieaanvraag willen 
indienen dan dient u dit vooraf te melden aan de contactpersoon die in de adviesbrief vermeld 
staat.  

http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
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• Een cliëntenpanel (bestaande uit cliënten en naasten) van MIND brengt advies uit over de 
projectideeën.  

• Uiterlijke startdatum van de projecten is 1 januari 2020.  
 
 
BEOORDELINGS- EN PROCEDURELE CRITERIA -  
PROJECTIDEE 
 
Uw projectidee wordt inhoudelijk beoordeeld op relevantie en globaal op kwaliteit volgens de 
onderstaande criteria. Alleen (zeer) relevante projectideeën van minimaal voldoende kwaliteit krijgen 
een positief advies voor het uitwerken van een subsidieaanvraag.  
 
Relevantiecriteria - projectidee 
 
De relevantiecriteria worden per subsidieronde bepaald; deze zijn afhankelijk van de aard en de 
doelen van het programma. Voor deze subsidieronde zijn voor de projectideeën de volgende 
relevantiecriteria van toepassing: 
 
Bijdrage aan programmadoel en focus subsidieronde 
 

• Onderbouw hoe de onderzoeksvragen aansluiten bij de focus en afbakening (zie pagina 2) 
van deze subsidieoproep, namelijk langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en 
behandeling in de geestelijke gezondheidszorg.  

o Het onderzoek heeft een helder onderbouwde koppeling met behandeling(en). 
Oftewel de resultaten van het onderzoeken moeten op korte termijn kunnen leiden tot 
verbetering van behandeling(en). 

o Universele preventie, dementie en depressie als hoofdthema zijn uitgesloten. 
• Onderbouw de maatschappelijke relevantie van uw keuze voor deze specifieke doelgroep.  
• Geef een onderbouwing van de loopduur van het onderzoek (waarom is langlopend 

cohortonderzoek noodzakelijk voor het beantwoorden van de gestelde onderzoeksvraag).  
• Beschrijf hoe de verwachte resultaten bruikbaar zijn in de geestelijke gezondheidzorg in 

Nederland (praktijk, onderwijs, beleid). 
 

Innovatie en toegevoegde waarde 
 

• Beschrijf de originaliteit, het vernieuwende en innovatieve karakter van uw project.  
• Geef aan wat de maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde is van uw project.  

 
Aansluiting op vragen en behoeften cliënten 
 

• Beschrijf in welke mate het project aansluit op de vragen en behoeften van cliënten en hun 
omgeving. 

• Beschrijf hoe de betrokkenheid van cliënten in het project tot uitdrukking komt. Het gaat 
daarbij om hoe cliënten vanaf de start bij de opzet en uitvoering van het project betrokken 
zullen zijn.  

• Ga, indien van toepassing, in op hoe het project bijdraagt aan de versterking van participatie 
van cliënten binnen de zorgverlening en de eigen regie van cliënten en hun omgeving. 

• Het cliëntenpanel van MIND beoordeelt het projectidee op de volgende criteria: 
o Relevantie vanuit perspectief van cliënten en naasten. 
o Haalbaarheid vanuit perspectief cliënten en naasten. 
o Betrokkenheid cliënten of ervaringsdeskundigen. 
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Gender, jongeren en diversiteit  
 
Het Onderzoeksprogramma GGz streeft ernaar om in onderzoek aandacht te hebben voor gender, 
jongeren en diversiteit. 

• Beschrijf bij het gezondheidsprobleem uit uw onderzoek in hoeverre het speelt bij mannen, 
vrouwen en jongeren.  

• Beschrijf hoe in uw onderzoek rekening wordt gehouden met gender, jongeren en diversiteit 
van mensen naar kenmerken zoals sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau, migratie- 
en culturele achtergrond en seksuele geaardheid. 

• Afwijken van bovenstaande, bijvoorbeeld omdat een bepaalde stoornis vrijwel alleen bij één 
sekse voorkomt dient gemotiveerd te worden.  

 
Gebruik van bestaande data 
 
Per onderzoeksvraag wordt aangegeven of het gaat om retrospectief onderzoek of om prospectief 
onderzoek. Dit kan zowel door nieuwe subjecten te includeren, als door nieuwe data te koppelen aan 
reeds geïncludeerde subjecten. Het moet evident zijn dat binnen het project verzamelde data niet uit 
de bestaande systemen kunnen worden gehaald. Als data uit verschillende cohorten niet centraal 
beschikbaar (kunnen) worden gesteld voor gebruik door derden, moeten deze wel bruikbaar worden 
gemaakt voor vervolgonderzoek. 
 
Kwaliteitscriteria - projectidee 
 
Voor deze subsidieronde gelden voor de projectideeën de volgende kwaliteitscriteria: 
 
Doelstelling en hypothese 
 

• Geef een onderbouwing waarom langlopend cohortonderzoek noodzakelijk is om de 
onderzoekvraag te beantwoorden en waarom een vergelijkbaar resultaat niet mogelijk is met 
goedkopere en snellere onderzoeksmethoden.  

• Omschrijf de doel- en vraagstelling helder en concreet en geef hierbij aan hoe de vraagstelling 
aansluit op de doelstelling van het project. 

• Geef een heldere beschrijving en onderbouwing van de hypothese. 
• Geef aan of wordt voortgebouwd op bestaande kennis en onderbouw welke nieuwe kennis u 

wilt gaan ontwikkelen. Geef daarbij aan wat de toegevoegde waarde is van de nieuwe kennis 
en hoe deze kennis wordt vertaald naar behandeling(en). 

 
Onderzoeksdesign  
 

• Voeg een globale omschrijving van het onderzoeksdesign toe, inclusief theoretische 
onderbouwing. Beargumenteer dat de keuze voor een langlopend cohortonderzoek aansluit 
bij de vraagstelling. Meer informatie over de passendheid van een onderzoekdesign vindt u in 
het document ‘Welke methode levert het bewijs?’. 
 

Plan van aanpak 
 

• Voeg een globaal plan van aanpak toe aan uw projectidee waarin onder andere een verdeling 
van werkpakketten, taken en verantwoordelijkheden bij de opzet en uitvoering zijn 
beschreven. Voeg ook een tijdpad toe.  
 

Haalbaarheid  
 

• Beschrijf hoe uw plan van aanpak haalbaar is binnen de opgegeven looptijd en budget. 
Besteed hierbij nadrukkelijk aandacht aan de inclusie van cliënten in uw onderzoek. Geeft 
bijvoorbeeld een onderbouwing hoe veel cliënten per organisatie geïncludeerd kunnen 
worden.  

http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/DoelmatigheidsOnderzoek/oproep_juli_2016/Onderbouwing_passendheid_onderzoeksdesign.pdf
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Projectgroep 
 

• Relevante organisaties en disciplines zijn betrokken bij het multidisciplinaire 
samenwerkingsverband van het project. 

• Samenwerking tussen verschillende organisaties komt tot uitdrukking in de samenstelling van 
de projectgroep. 

• Uit de samenstelling van de projectgroep moet blijken dat cliënten(vertegenwoordigers) en/of 
hun naasten actief participeren bij de opzet en uitvoering van het project.  

 
Budget 
 

• Geef een globale onderbouwing van het aangevraagde budget.  
 
Procedurele criteria – projectidee 
 
• Bij een projectidee moet één verplichte bijlage worden toegevoegd, namelijk een Nederlandse 

publiekssamenvatting (zie bijlage A voor het verplichte format) t.b.v. de beoordeling door het 
cliëntenpanel. Andere toegevoegde bijlagen zullen niet in behandeling worden genomen.  

• Schrijf uw projectidee in het Engels.  
• Projectideeën dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen. Op de pagina 

voorwaarden en financiën vindt u ook informatie over de METC / CCD en de Code Openheid 
Dierproeven en de Code Biosecurity.  

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

• 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). 

• In het projectidee wordt geen uitgewerkte begroting gevraagd, wel een globale indicatie. Het 
budgetbedrag van de eventuele uiteindelijke subsidieaanvraag mag niet meer dan 15% afwijken 
van het bedrag in het projectidee. 

 
Verplichte bijlagen - projectidee 
 
• Bij een projectidee moet één verplichte bijlage worden toegevoegd, namelijk een Nederlandse 

publiekssamenvatting (zie bijlage A voor het verplichte format) t.b.v. de beoordeling door het 
cliëntenpanel. Andere toegevoegde bijlagen zullen niet in behandeling worden genomen.  

 
BEOORDELINGS- EN PROCEDURELE CRITERIA – 
UITGEWERKTE SUBSIDIEAANVRAAG 
 
In aanvulling op de vereisten en beoordelingscriteria voor het projectidee, gelden bij de uitgewerkte 
subsidieaanvraag de onderstaande vereisten en beoordelingscriteria.  
 
Relevantiecriteria – uitgewerkte subsidieaanvraag 
Voor de uitgewerkte subsidieaanvragen zijn in aanvulling op het projectidee de volgende 
relevantiecriteria van toepassing: 
 
Bijdrage aan programmadoel en focus subsidieronde 
 

• Onderbouw hoe de onderzoeksvragen aansluiten bij de focus en afbakening (zie pagina 2) 
van deze subsidieoproep, namelijk langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en 
behandeling in de geestelijke gezondheidszorg.  

http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
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o Het onderzoek heeft een helder onderbouwde koppeling met behandeling(en). 
Oftewel de resultaten van het onderzoeken moeten op korte termijn kunnen leiden tot 
verbetering van behandeling(en). 

o Universele preventie, dementie en depressie als hoofdthema zijn uitgesloten. 
• Onderbouw de maatschappelijke relevantie van uw keuze voor deze specifieke doelgroep.  
• Geef een onderbouwing van de loopduur van het onderzoek (waarom is langlopend 

cohortonderzoek noodzakelijk voor het beantwoorden van de gestelde onderzoeksvraag).  
• Beschrijf hoe de verwachte resultaten bruikbaar zijn in de geestelijke gezondheidszorg in 

Nederland (praktijk, onderwijs, beleid). 
 
Innovatie en toegevoegde waarde 
 

• Beschrijf de originaliteit, het vernieuwende en innovatieve karakter van uw project.  
• Geef aan wat de maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde is van uw project.  
• Beschrijf duidelijk wat er al bestaat aan innovaties en onderzoeken op het terrein dat u wilt 

onderzoeken en wat het onderzoek daaraan toevoegt. U dient hiervoor een (beknopte) 
literatuurreview toe te voegen aan uw subsidieaanvraag. De review is tussen 1 en 3 A4 lang. 
Het gaat om een literatuuroverzicht waaruit de meest up-to-date stand van zaken uit de 
wetenschap blijkt op het onderwerp van de aanvraag. U kunt hierbij zoektermen in 
bijvoorbeeld PubMed vermelden. Het dient duidelijk te worden dat de voorgestelde studie de 
meest logische stap is om nu te zetten (in de wetenschap) voor de kennis over het onderwerp.  
 

Aansluiting op vragen en behoeften cliënten 
 

• Beschrijf in welke mate het project aansluit op de vragen en behoeften van cliënten en hun 
omgeving. 

• Beschrijf hoe de betrokkenheid van cliënten in het project tot uitdrukking komt. Het gaat 
daarbij om hoe cliënten vanaf de start bij de opzet en uitvoering van het project betrokken 
zullen zijn.  

• Ga, indien van toepassing, in op hoe het project bijdraagt aan de versterking van participatie 
van cliënten binnen de zorgverlening en de eigen regie van cliënten en hun omgeving. 

• Het cliëntenpanel van MIND beoordeelt de uitgewerkte subsidieaanvraag op de volgende 
criteria: 

o Relevantie vanuit perspectief van cliënten en naasten. 
o Haalbaarheid vanuit perspectief cliënten en naasten. 
o Betrokkenheid cliënten of ervaringsdeskundigen. 
o Faciliteiten (vacatiegeld, reiskosten, etc.) voor cliënten of naasten voor betrokkenheid. 

 
Implementatie 
 

• Geef aan op welke manier de uitkomsten van het onderzoek worden gekoppeld aan 
behandeling(en). 

• Beschrijf in een concreet plan hoe de uitkomsten van het onderzoek verspreid, 
geïmplementeerd en geborgd gaan worden.  

• Beschrijf de randvoorwaarden voor verspreiding, implementatie en borging van de resultaten 
op de langere termijn, welke organisatie(s) hier bij betrokken dienen te worden en welke 
knelpunten hierbij kunnen worden ervaren.  

• Beschrijf hoe de opbrengsten toegankelijk worden gemaakt en worden gedeeld.  
• Beschrijf hoe de kennis voortkomend uit het project wordt door vertaald buiten de (regionale) 

setting van het project.  
• Reserveer projectbudget voor communicatie en implementatie. Neem dit op in de begroting en 

beschrijf in de aanvraag hoe dit budget wordt besteed.  
• Beschrijf hoe het cohort na de looptijd van het project wordt geborgd. Geef onder andere aan 

wat de kansen voor een zelfstandige voortzetting zijn.  
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Gender, jongeren en diversiteit  
 
Het Onderzoeksprogramma GGz streeft ernaar om in onderzoek aandacht te hebben voor gender, 
jongeren en diversiteit. 
 

• Beschrijf bij het gezondheidsprobleem uit uw onderzoek in hoeverre het speelt bij mannen, 
vrouwen en jongeren.  

• Beschrijf hoe in uw onderzoek rekening wordt gehouden met gender, jongeren en diversiteit 
van mensen naar kenmerken zoals sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau, migratie- 
en culturele achtergrond en seksuele geaardheid. 

• Beschrijf hoe in uw onderzoek rekening wordt gehouden met diversiteit van mensen naar 
kenmerken zoals leeftijd, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau, migratie- en culturele 
achtergrond en seksuele geaardheid. 

• Beschrijf hoe bij cliëntenstudies voldoende mannen en vrouwen geïncludeerd worden om 
afzonderlijke conclusies te trekken.  

• Beschrijf hoe u de resultaten voor mannen en vrouwen afzonderlijk gaat analyseren, 
interpreteren en publiceren. 

• Afwijken van bovenstaande, bijvoorbeeld omdat een bepaalde stoornis vrijwel alleen bij één 
sekse voorkomt dient gemotiveerd te worden.  

 
Gebruik van bestaande data 
 
Per onderzoeksvraag wordt aangegeven of het gaat om retrospectief onderzoek of om prospectief 
onderzoek. Dit kan zowel door nieuwe subjecten te includeren, als door nieuwe data te koppelen aan 
reeds geïncludeerde subjecten. Het moet evident zijn dat binnen het project verzamelde data niet uit 
de bestaande systemen kunnen worden gehaald. Als data uit verschillende cohorten niet centraal 
beschikbaar (kunnen) worden gesteld voor gebruik door derden, moeten deze wel bruikbaar worden 
gemaakt voor vervolgonderzoek. 
 
Kwaliteitscriteria – uitgewerkte subsidieaanvraag 
 
Voor de uitgewerkte subsidieaanvragen zijn in aanvulling op het projectidee de volgende 
kwaliteitscriteria van toepassing: 
 
Doelstelling en hypothese 
 

• Geef een onderbouwing waarom langlopend cohortonderzoek noodzakelijk is om de 
onderzoekvraag te beantwoorden en waarom een vergelijkbaar resultaat niet mogelijk is met 
goedkopere en snellere onderzoeksmethoden.  

• Omschrijf de doel- en vraagstelling helder en concreet en geef hierbij aan hoe de vraagstelling 
aansluit op de doelstelling van het project. 

• Geef een heldere beschrijving en onderbouwing van en hypothese. 
• Geef aan of wordt voortgebouwd op bestaande kennis en onderbouw welke nieuwe kennis u 

wilt gaan ontwikkelen. Geef daarbij aan wat de toegevoegde waarde is van de nieuwe kennis 
en hoe deze kennis wordt vertaald in behandeling(en). 

 
Onderzoeksdesign 
 

• Geef een onderbouwing van de keuze voor het (de) bestaande cohort(en) en/of de noodzaak 
voor een eventueel nieuw cohort.  

• Beschrijf de individuele cohort(en) in een bijlage. Per cohort wordt aangegeven: 
o Startdatum dataverzameling en verwachte inclusieperiode. 
o Welke gegevens erin zijn opgenomen en hoe deze verschillen van andere cohorten. 
o Welke meetinstrumenten zijn gebruikt. 
o Alle bekende financieringsbronnen vanaf heden tot en met 2028. 
o Een beschrijving van de governance, inclusief grafische weergave.  
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• Indien van toepassing, geef een onderbouwing van de noodzaak voor de effectiviteitsstudie 
die is gekoppeld aan het cohortonderzoek. 

• Beschrijf de primaire en secundaire uitkomstmaten.  
• Geef een sample size berekening. Deze moet aansluiten bij het design en de voorgenomen 

analyses van de uitkomstmaten. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met gender en 
diversiteit.  

 
Plan van aanpak 
 

• Voeg een uitgebreid plan van aanpak toe aan uw subsidieaanvraag waarin onder andere een 
verdeling van werkpakketten, taken en verantwoordelijkheden bij de opzet en uitvoering zijn 
beschreven. Voeg ook een tijdpad toe. Dit wordt grafisch weergegeven in een Gantt chart of 
vergelijkbaar format.  

• Beschrijf in het plan van aanpak hoe (indien van toepassing) aandacht wordt besteed aan 
diversiteit (o.a. gender) en het cliëntenperspectief.  

 
Haalbaarheid  
 

• Beschrijf hoe uw plan van aanpak haalbaar is binnen de opgegeven looptijd en budget. 
Besteed hierbij nadrukkelijk aandacht aan de inclusie van cliënten in uw onderzoek. Geeft 
bijvoorbeeld een onderbouwing hoe veel cliënten per organisatie geïncludeerd kunnen 
worden.  
 

Projectgroep 
 

• Relevante organisaties en disciplines zijn betrokken bij het multidisciplinaire 
samenwerkingsverband van het project. 

• Samenwerking tussen verschillende organisaties komt tot uitdrukking in de samenstelling van 
de projectgroep. 

• Uit de samenstelling van de projectgroep moet blijken dat cliënten(vertegenwoordigers) en/of 
hun naasten actief participeren bij de opzet en uitvoering van het project.  

 
Budget 
 

• Geef een onderbouwing van het aangevraagde budget. 
• Expliciteer hoe wordt voorzien in het onderhouden en versterken van de cohortinfrastructuur 

van de gebruikte cohorten en het harmoniseren van de data.  
• Bij de uitgewerkte subsidieaanvraag is het verplicht om een uitgebreide begroting toe te 

voegen. Het totale bedrag mag niet meer dan 15% afwijken dan het aangevraagde bedrag 
van het projectidee. 

 
Procedurele criteria – uitgewerkte subsidieaanvraag 
 
Voor de uitgewerkte subsidieaanvragen zijn in aanvulling op het projectidee de volgende procedurele 
criteria van toepassing: 
 
• Schrijf uw uitgewerkte aanvraag in het Engels.  
• Uitgewerkte subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen. Op de 

pagina voorwaarden en financiën vindt u ook informatie over de METC / CCD en de Code 
Openheid Dierproeven en de Code Biosecurity.  

• Het is verplicht om bij een subsidieaanvraag een begroting in het verplichte format toe te voegen. 
Het totale bedrag mag niet meer dan 15% afwijken dan het aangevraagde bedrag van het 
projectidee.  

• Projecten kennen een uiterlijke financiële startdatum van 1 januari 2020.  

http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
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• Ondernemingen4 kunnen niet direct vanuit de subsidie worden gefinancierd. Personeel van een 
onderneming kan wel worden ingehuurd tegen een marktconforme prijs.  

 
Verplichte bijlagen – uitgewerkte subsidieaanvraag 
 
Bij de uitgewerkte subsidieaanvraag moeten in ieder geval vijf verplichte bijlagen worden toegevoegd.  

o Bijlage 1: Begroting in verplicht ZonMw format (Bijlage B). 
o Bijlage 2: Een Nederlandse publiekssamenvatting in verplicht format t.b.v. de beoordeling 

door het cliëntenpanel. Hiervoor is een verplicht format (Bijlage A) 
o Bijlage 3: Een systematische literatuurreview. De review is maximaal 3 pagina’s lang. Het gaat 

om een literatuuroverzicht waaruit de meest up-to-date stand van zaken uit de wetenschap 
blijkt op het onderwerp van uw aanvraag.   

o Bijlage 4: Beschrijving individuele cohort(en).  
o Bijlage 5: Gantt-grafiek of –diagram van planning van het project. 
o Facultatief: maximaal 2 A4 aan afbeeldingen, tabellen of grafieken. 

 
Andere bijlagen dan de hierboven genoemde bijlagen worden niet in behandeling genomen.  
 
TIJDPAD 
 
Deadline indienen projectidee 31 januari 2019, 14.00 uur 
Ontvangst advies projectidee commissie 25 maart 2019 
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 4 juli 2019, 14.00 uur 
Ontvangst commentaar referenten 19 augustus 2019 
Deadline indienen wederhoor 6 september 2019 
Presentaties 25 september 2019 
Besluit 18 oktober 2019 
Uiterlijke startdatum 1 januari 2020 

 
Meer informatie: 
Houd de ZonMw-website in de gaten, deze wordt regelmatig bijgewerkt. Op 29 november 2018 vindt 
om 11.00 uur een online webinar plaats. U kunt zich voor deze webinar opgeven door u via onze 
website aan te melden.  
 
INDIENEN 
 
Indiening (via ProjectNet) 
Projectideeën kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het digitaal 
indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Sluitingsdatum voor het indienen is 31 januari 2019, om 
14.00 uur. 
 
 
 
                                                      
4 Volgens vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie is een onderneming elke eenheid die een economische activiteit 
uitvoert ongeacht haar rechtsvorm en wijze van financiering.  
Hierbij zijn de navolgende punten van belang:  
− De juridische status (b.v. BV of een stichting) van de eenheid is niet van belang; 
− Er is géén winstoogmerk vereist, concurrentie op de markt is voldoende; 
− Een eenheid die zowel economische als niet economische activiteiten verricht, wordt alleen met betrekking tot de 

economische activiteiten  aangemerkt als onderneming; 
− Het EU Hof van Justitie heeft verder bepaald dat entiteiten die (juridisch of feitelijk) onder de zeggenschap staan van 

dezelfde entiteit, als één onderneming dienen te worden beschouwd.  
 

http://www.zonmw.nl/opggz
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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 subisidieaanvraag 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: 
Marjolein Scholten of Tamara Adonis, 070 349 52 79 of ggz@zonmw.nl 
 
Technische vragen 
 
Bij technische vragen over het gebruik van het digitale 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 
 
 
Overige bijlagen subsidieoproep 
 
Bijlage A: Verplichte format publiekssamenvatting 
Bijlage B: Verplichte format begroting 

http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
mailto:projectnet@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/OpGGz/Subsidie/2018/Bijalge_A_Formulier_Publiekssamenvatting.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/OpGGz/Subsidie/2018/Bijlage_B_20161115_Academic_Institutions_New.xls
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