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DOEL SUBSIDIEOPROEP – PROJECTIDEE FASE 
  
Het doel van deze subsidieoproep is het genereren van urgente kennis over aanhoudende klachten 
na COVID-19: Meer specifiek over de:  

• aard, omvang en duur van de klachten en de gevolgen daarvan 

• onderliggende pathofysiologie van de klachten en aanknopingspunten voor behandeling 

• risicofactoren voor het krijgen van aanhoudende klachten 

• ontvangen herstel- en nazorg bij mensen met bewezen doorgemaakte COVID-19 die langdurig 
klachten houden 

De verschillende onderdelen kunnen als werkpakketten (WP) in een projectidee worden opgenomen. 
Het is niet mogelijk om uitsluitend op een van de onderdelen een projectidee in te dienen. Het 
onderzoek richt zich op aanhoudende klachten na COVID-19. Onderzoek naar effectieve interventies 
zijn geen onderdeel van deze oproep.  
 
Onderzoekers kunnen projectideeën indienen voor onderzoek gericht op aanhoudende klachten na 
COVID-19, de onderliggende pathofysiologie en risicofactoren voor het ontwikkelen van deze 
symptomen en inzicht in de herstel- en nazorg die patiënten met deze klachten ontvangen hebben. 
Hierbij wordt waar mogelijk verschillende risicopopulaties onderscheiden. Bijvoorbeeld ouderen, 
chronisch zieken, kinderen, mensen met een migratie achtergrond, mensen met een lage sociaal 
economische status, laaggeletterdheid en/of beperkte gezondheidsvaardigheden. Projectideeën 
moeten zijn gebaseerd op de huidige stand van de wetenschap over COVID-19 (nationaal en 
internationaal) en aansluiten bij de zorgpraktijk. Inzet is dat het onderzoek tenminste tijdens het 
verloop van de pandemie en de nasleep daarvan in Nederland implementeerbare resultaten oplevert. 
 
Deze subsidieoproep is onderdeel van en moet passen binnen de kaders van het COVID-19 vervolg 
programma dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is 
opgesteld.  
 

RANDVOORWAARDEN 
• Projectideeën zijn gebaseerd op de huidige stand van de wetenschap over COVID-19 (nationaal 

en internationaal) en sluiten aan bij de zorgpraktijk.  

• Inzet moet zijn dat het onderzoek tenminste tijdens het verloop van de pandemie en de nasleep 
daarvan in Nederland implementeerbare resultaten oplevert. 

• Het onderzoek maakt zo veel mogelijk gebruik van lopend onderzoek en cohorten. Bij hoge 
uitzondering, wanneer er nog geen studie of cohort loopt dat gebruikt kan worden voor het 
onderzoek, kan een nieuw traject worden gefinancierd. Het ontbreken van lopende studies en 
cohorten voor het uitvoeren van het onderzoek moet in het projectidee aangetoond worden. Meer 
informatie over hergebruik van bestaande data kunt u vinden in de paragraaf over Open Science 
en FAIR data. 

• Er dient zoveel mogelijk met relevante disciplines, patiënten en ketenpartners in een 
samenwerkingsverband te worden gewerkt, reeds vanaf de indiening van het projectidee. Om de 
borging en toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten buiten de onderzoeksgroep te vergroten 
worden de projectideeën beoordeeld op samenstelling van het samenwerkingsverband. Bij de 
samenwerking kunnen onder andere onderzoekers, beleidsmakers, praktijkmensen, patiënten, 
eindgebruikers en onderwijsinstanties betrokken zijn.  

• Het onderzoek moet bijdragen aan het genereren van kennis over de definiëring, aard, omvang, 
duur en onderliggende pathofysiologie van aanhoudende klachten na COVID-19, de gevolgen van 
deze klachten, risicofactoren voor deze klachten en inzicht in de herstel- en nazorg die patiënten 
met deze klachten ontvangen hebben. Hierbij wordt waar mogelijk specifieke/kwetsbare groepen 
onderscheiden, zoals bijvoorbeeld ouderen, chronisch zieken, kinderen, mensen met een migratie 
achtergrond, mensen met een lage sociaal economische status, laaggeletterdheid en/of beperkte 
gezondheidsvaardigheden. 

• Het onderzoek richt zich op aanhoudende klachten na COVID-19. Onderzoek naar effectieve 
interventies zijn geen onderdeel van deze oproep.  

• De verschillende onderdelen kunnen als werkpakketten in het projectidee worden opgenomen. 
Het is niet mogelijk om uitsluitend op een van de onderdelen een projectidee in te dienen.  

• De resultaten van het onderzoek moeten beschikbaar komen voor beleid, onderzoek, onderwijs 
en praktijk indien van toepassing.   

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Vervolgprogramma_COVID-19_BASIS-structuur_en_programmering.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Vervolgprogramma_COVID-19_BASIS-structuur_en_programmering.pdf
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Open Science  
ZonMw voert een beleid voor het stimuleren van Open Science en heeft het internationale statement 
ondertekend om in de strijd tegen COVID-19 onderzoeksresultaten en -data zo snel mogelijk 
openbaar te maken. Onderzoeksresultaten, onderzoeksdata en methodiek van meten en analyse die 
geproduceerd worden met deze financiering dienen daarom gedeeld te worden in lijn met de Joint 
statement on sharing research data and findings relevant to the novel coronavirus (nCoV) outbreak. 
 

FAIR data 
Op de webpagina Open Science in COVID-19 research (Engelstalig) staat uitgelegd wat in projecten 
gedaan kan worden voor herbruikbare en FAIR data. Het uitgangspunt is dat u waar mogelijk gebruik 
maakt van bestaande databestanden. Indien u nieuwe data gaat verzamelen, moet u daarbij zoveel 
mogelijk aansluiten bij bestaande standaarden, modellen, terminologieën (etc) die in het COVID-
onderzoek gebruikt worden. Raadpleeg hiervoor het overzicht van Health-RI van de COVID-19 
initiatieven en de COVID-19 Health data portal. In het voorjaar van 2021 komt een COVID-19 specifiek 
metadataschema beschikbaar dat u voor uw databestand moet toepassen en waarmee het bestand 
vindbaar wordt via de data portal.  
Wij raden u aan om in een vroeg stadium uw datasteward/-expert te betrekken bij uw 
subsidieaanvraag. Ook is er ondersteuning beschikbaar en zijn er opnamen van eerdere webinars met 
uitleg over de aanpak. 
 
Ter informatie:  

• ZonMw heeft 8 aanwijzingen voor Open Science en FAIR data. 4 van de 8 gelden voor een 
uitgewerkte subsidieaanvraag. Mocht uw projectidee positief beoordeeld worden en u wordt 
uitgenodigd voor het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag, dan moeten deze 
beantwoorden worden. In dit formulier kunt u de vragen alvast bekijken.  

• Een datamanagementplan hoeft pas ingeleverd te worden na honorering van een uitgewerkte 
subsidieaanvraag, maar voor de start van het project.   

 

Open Access publiceren 
Overeenkomstig met het ZonMw Open Access beleid, dienen alle publicaties die voortkomen uit 
wetenschappelijk onderzoek, dat geheel of gedeeltelijk door ZonMw gesubsidieerd is, direct (zonder 
embargo) Open Access beschikbaar gesteld te worden. Het artikel dient gepubliceerd te worden onder 
toepassing van de Creative Commons Naamsvermelding (CC BY 4.0 licentie). Indien de auteur het 
noodzakelijk acht om af te wijken van de CC BY 4.0 licentie, dient de alternatieve keuze onderbouwd 
te worden en goedgekeurd te worden door ZonMw.  
ZonMw accepteert verschillende Open Access routes. Indien u volgens de volledig gouden Open 
Access route publiceert, bent u toegestaan om kosten voor Open Access publicaties op te nemen in 
de projectbegroting tot een maximum bedrag van € 5.000,- (s.v.p. specificeren met ‘Open Access’ in 
het budget) tenzij de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) van toepassing is op uw 
project. Voor meer informatie over het ZonMw Open Access beleid, de voorwaarden en 
mogelijkheden, verwijzen we u naar onze website. 
 

Staatssteun 
Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt indien dit leidt of kan leiden tot het 
verlenen van onrechtmatige staatssteun. Dit betekent dat ZonMw de indiening zal toetsen aan de 
daarvoor geldende wet- en regelgeving. 
 
ZonMw behoudt zich, gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder deze subsidieoproep wordt 
opengesteld, het recht voor de voorwaarden van de subsidieoproeptekst aan te passen gedurende de 
openstelling. In dat geval zal zij dit publiceren via de gebruikelijke kanalen en alle subsidieaanvragers 
die reeds een projectidee hebben ingediend daarvan op de hoogte stellen. Aanvullingen en 
wijzigingen die zijn ingediend vóór de sluiting van de subsidieaanvraagtermijn, tellen mee bij de 
beoordeling van de subsidieaanvraag. U dient rekening te houden met mogelijke toepassing van het 
vrijstellingsbesluit DAEB, de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of de aangepaste tijdelijke 
Kaderregeling COVID-19 van de Europese Commissie en de eisen en gevolgen die hiermee 

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nwo-en-zonmw-open-access-in-strijd-tegen-coronavirus/
https://wellcome.org/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-ncov-outbreak
https://wellcome.org/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-ncov-outbreak
https://www.zonmw.nl/en/research-and-results/fair-data-and-data-management/open-science-in-covid-19-research/
https://www.health-ri.nl/initiatives/dutch-covid-19-data-support-programme
https://covid19initiatives.health-ri.nl/p/InitiativeOverview
https://www.health-ri.nl/workshops-delivering-fair-metadata-covid-19-data-portal
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Invullijst_Open_science_en_FAIR_data_bij_SA_in_2021_covid-calls_v.2.0.docx
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-access/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=NL
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samenhangen. Dat kan tot gevolg hebben dat u voor bepaalde subsidieaanvragen zelf een in-cash of 
in-kind bijdrage dient te realiseren van 20%. 
 
Bij de programmaonderdelen waarin sprake is van licentiëren, worden de meest recente vereisten 
opgenomen uit de afspraken vanuit het traject rondom Maatschappelijk Verantwoordelijk Licentiëren. 
Daarbij dient rekening gehouden te worden met het doel van deze opdracht die er op is gericht een 
spoedige, brede toepassing van de resultaten in Nederland te bevorderen. 
 
Voor meer informatie zie bijlage 1. 
 

Consortium en/of sponsorovereenkomst 
In het geval van meerdere projectpartners is een definitief concept van de consortiumovereenkomst 
(goedgekeurd door alle projectpartners, maar nog niet ondertekend) vereist nadat uw projectvoorstel 
een subsidie heeft ontvangen. ZonMw zal de gemaakte afspraken voor naleving van de toepasselijke 
Europese wet inzake staatssteun en de algemene subsidievoorwaarden van ZonMw beoordelen en 
goedkeuren. 
In deze consortiumovereenkomst dient u minimaal alle items te specificeren zoals beschreven onder 
Subsidies en Samenwerking/bijdragen van derden op de ZonMw-website en de algemene 
voorwaarden van ZonMw. Hier vindt u ook een skeletovereenkomst die u kunt gebruiken. 
 
Sponsoring van een derde partij is toegestaan onder de voorwaarde van een deugdelijke 
sponsorovereenkomst waarin de rol, betrokkenheid, eventuele licentieovereenkomsten, IP-regelingen 
op de voor- en achtergrond en financiële verplichtingen van de mede-financierende partner(s) worden 
beschreven. 
 
ZonMw behoudt zich het recht voor om het subsidiebesluit terug te draaien als de 
consortiumovereenkomst en/of sponsorovereenkomst (bewijs van cofinanciering) niet tot stand is 
gekomen of niet acceptabel is onder de Europese wet op staatssteun en/of de algemene 
subsidievoorwaarden van ZonMw. 
 
Als u hierover vragen heeft, neem dan contact op met uw intellectuele eigendom (IP), contract en/of 
juridisch adviseur van de valorisatie-afdeling van uw organisatie of het technologieoverdrachtsbureau 
(TTO). ZonMw adviseert u om uw IP, contract of juridisch specialist in een zo vroeg mogelijk stadium 
bij uw subsidieaanvraag te betrekken.  
 
Zie voor meer informatie bijlage 1. 

 
Wie subsidie kan aanvragen 
De hoofdaanvrager voor deze subsidie dient verbonden te zijn aan een van de volgende instellingen: 

• in Nederland gevestigde academische ziekenhuizen  

• Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)  

• perifere ziekenhuizen en (geriatrische) revalidatieinstellingen 

• universiteiten  

• hogescholen  

• onderzoeksinstellingen  
en waar van toepassing in samenwerking met zorg- of eerstelijnsorganisaties.  
 
De projectgroep is een afspiegeling van de deelnemende disciplines in het onderzoek, waarbij 
deelname van patiënten- en/of doelgroepvertegenwoordiging in de projectgroep een vereiste is.  
 
Daarnaast geldt de volgende voorwaarde: organisaties die zowel een wettelijke taak uitoefenen als 
economische activiteiten1 verrichten (in de zin van het EU staatssteunrecht), dienen, om in 
aanmerking te komen voor subsidie te verklaren dat zij de te subsidiëren activiteiten verrichten in het 
kader van hun wettelijke taak (en dus niet als economische activiteit).  
 

 
1 Economische activiteiten bestaan uit het aanbieden van een product of een dienst op een markt. Organisaties die  
  economische activiteiten verrichten worden voor deze activiteiten aangemerkt als een onderneming in de zin van het EU  
  staatssteunrecht. 

https://www.nfu.nl/sites/default/files/2020-10/Tien_Principes_MVL.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
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Welk bedrag aangevraagd kan worden 
Voor deze subsidieronde is in totaal € 2,6 miljoen beschikbaar. Het budget dient realistisch en goed 
onderbouwd te zijn. Cofinanciering is mogelijk en wenselijk. De beoogde duur van de projecten is 12 
tot maximaal 15 maanden. Hier kan met een gedegen onderbouwing van worden afgeweken.  
 

BEOORDELINGSCRITERIA 
In deze fase van de subsidieronde kunt u een projectidee indienen. Uitsluitend projectideeën die 
voldoen aan de randvoorwaarden en procedurele voorwaarden neemt ZonMw in behandeling. De 
beoordelingscommissie beoordeelt de projectideeën op relevantie en globaal op kwaliteit. Alleen de 
meest relevante en meest kansrijke projectideeën krijgen een positief advies om het projectidee uit te 
werken tot een volledige subsidieaanvraag. Hieronder staan de relevantie-, algemene- en 
kwaliteitscriteria die van toepassing zijn. 

 
Relevantiecriteria  
 

Specifieke relevantiecriteria 
Onderzoeksopzet 

• Er wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande cohorten2 van gediagnosticeerde COVID-19 
patiënten en, voor zo ver al aanwezig, controle cohorten.  

• Het onderzoek richt zich naast COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen, ook 
(of alleen) op mensen met bewezen doorgemaakte COVID-19 in de thuissituatie.   

• De duur van de aanhoudende klachten moet tenminste 3 maanden zijn na infectie. Patiënten 
moeten na de start van de infectie gedurende minstens een jaar gevolgd worden, met meerdere 
meetpunten. 

• De omvang van het cohort moet voldoende groot zijn om valide uitspraken te doen over de 
onderzoeksvragen ten aanzien van aanhoudende klachten na COVID-19. Dit moet worden 
onderbouwd met schattingen van prevalentie van ‘aanhoudende klachten na COVID-19/long 
COVID’ in recente medische literatuur.  

• Onderzoek richt zich ook op, of onderscheid waar mogelijk, specifieke/kwetsbare groepen, zoals 
bijvoorbeeld ouderen, chronisch zieken, kinderen, mensen met een migratie achtergrond, mensen 
met een lage sociaal economische status, laaggeletterdheid en/of beperkte 
gezondheidsvaardigheden.   

• Het gaat om de aard, omvang en duur van de klachten, risicofactoren voor deze klachten en 
onderzoek naar de onderliggende pathofysiologie van:  
o lichamelijke klachten (specifiek ook voor de brede manifestatie van klachten in het hele 

lichaam) 
o cognitieve problemen, waaronder executieve functies, concentratieproblemen, 

geheugenproblemen 
o mentale problemen, waaronder angst, depressie, post traumatisch stress syndroom (PTSS), 

Post Intensive Care Syndroom (PICS) 
Als ook om: 
o de onderliggende co-morbiditeit en de ernst van het beloop van COVID-19 
o de vaccinatiestatus en indien gevaccineerd: met welk vaccin dat is gebeurd. 
o de gevolgen van de klachten die blijken uit onderzoek naar het algeheel functioneren/kwaliteit 

van leven (thuis, school, sociaal, werk en andere vormen van participatie) 

• Het onderzoek maakt gebruik van de internationale 'Core Outcome Measures' voor COVID-19. 
Beargumenteerd afwijken hiervan is mogelijk. 

• Het voorgestelde pathofysiologisch onderzoek (zoals bijvoorbeeld immunologisch, 
infectieus/inflammatoir, genetische of hypercoagulatie’ onderzoek) moet overtuigend in relatie 
staan tot lange termijn klachten en mogelijke aanknopingspunten bieden voor behandeling. 

• De ontvangen herstel- en nazorg3 en een analyse van wat patiënten zelf doen om beter te worden 
zijn onderdeel van het onderzoek. 

 
2 Cohort: onder cohort verstaan we een groep mensen die actief in de tijd wordt gevolgd met meerdere meetpunten, waarbij de  
  geïncludeerde deelnemers tenminste 1 jaar worden gevolgd. 
3 Herstelzorg: onder herstelzorg verstaan we alle zorg die ten dienste staat van herstelprocessen van patiënten.  
  Nazorg: onder nazorg worden maatregelen (lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke) bedoeld, gericht op terugkeer naar  
  een zo normaal mogelijke situatie.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7892260/pdf/ccm-49-0503.pdf
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Impact 
Met dit programma willen we impact realiseren op het verloop van deze pandemie en de gevolgen 
hiervan voor de Nederlandse bevolking en samenleving. U dient daarom duidelijk te maken wat de 
impact van de toepassing van de resultaten van uw project zal zijn en op welke termijn de resultaten 
toepassing zullen vinden in relatie tot deze pandemie. 
 
Toegevoegde waarde 

• Uw projectidee maakt duidelijk dat Nederland een unieke positie heeft om dit onderzoek te doen. 
Ofwel, dit is onderzoek waarbij we vanuit Nederland een toegevoegde waarde leveren op dat wat 
al internationaal is uitgezet. 

• Het onderzoek vindt niet al elders plaats. Voor alle onderwerpen geldt dat aannemelijk gemaakt 
kan worden dat het van toegevoegde waarde is naast al eerder of elders gehonoreerd onderzoek.  

 
Publieke financiering 
Het projectidee maakt duidelijk dat publieke financiering aangewezen/noodzakelijk is. 
 
Borging en opschaalbaarheid 
De ontwikkelde kennis moet in de toekomst opnieuw gebruikt kunnen worden en moet op zowel 
regionaal als op landelijk niveau toegepast kunnen worden. 
 
Samenwerking 

• Een ketenbenadering en samenwerking tussen disciplines en met relevante stakeholders is het 
uitgangspunt voor het projectidee. Hieronder valt ook patiënten- en/of 
doelgroepvertegenwoordiging.  

• Patiënten(vertegenwoordiging) zijn/is betrokken bij alle facetten van het onderzoeksproject, vanaf 
het schrijven van het projectidee.  

• Het onderzoek moet een multidisciplinaire aanpak hebben, waarbij bij voorkeur wordt 
samengewerkt met meerdere centra en ook internationaal. 

 

Algemene ZonMw-criteria 
Daar waar van toepassing besteedt u ook aandacht aan de volgende aspecten:  

• Diversiteit  
ZonMw en NWO vinden aandacht voor diversiteit van mensen in onderzoek belangrijk. De 
gevolgen van de pandemie pakken anders uit bij mannen en vrouwen en bij verschillende 
leeftijdsgroepen. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit zowel biologische als sociaal-culturele 
oorzaken heeft. Daarnaast pakken de gevolgen ook anders uit voor verschillende 
sociaaleconomische of culturele groepen door de verschillen in leefstijl, posities, rollen en taken in 
de samenleving (zie bijvoorbeeld dit Lancet-artikel). In alle projecten wordt – indien relevant – 
gevraagd aandacht te schenken aan diversiteit van de doelgroep. Dit betekent dat 
subsidieaanvragers in de opzet, uitvoering, analyse en rapportage van resultaten onderscheid 
moeten maken tussen mannen en vrouwen en andere relevante subgroepen op basis van 
diversiteit. ZonMw vraagt subsidieaanvragers een duidelijke beschrijving te geven van hoe zij 
omgaan met diversiteit van mensen in de verschillende fases van onderzoek. Indien diversiteit niet 
relevant is voor het voorgestelde onderzoek, wordt dit onderbouwd. Op www.zonmw.nl/faqgender 
is meer informatie en zijn hulpbronnen te vinden hoe sekse en gender goed te integreren in 
onderzoek. 

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

• Onderwijs 
Kennis wordt vooral toepasbaar en toegepast in het onderwijs indien deze kennis tot stand komt in 
wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Hoe geeft u de wisselwerking tussen 
onderwijs, onderzoek, praktijk en beleid inhoud en vorm. Welke resultaten levert uw project of 
onderzoek naar verwachting op voor professionals in het veld van preventie, welzijn en 
gezondheidszorg? 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/diversiteit/diversiteit-bij-zonmw/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30526-2/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_ema
http://www.zonmw.nl/faqgender
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• Participatie van patiënten en/of eindgebruikers  

ZonMw streeft bij projecten naar het betrekken van belanghebbenden, inclusief de einddoelgroep 
of eindgebruiker die beschikt over ‘ervaringsdeskundigheid’. Met ‘betrekken’ bedoelen we 
concreet het raadplegen, advies inwinnen, samenwerken en/of laten (mee)beslissen van 
betrokkenen bij de projecten. Op welke wijze spelen deze belanghebbenden al een rol tijdens het 
project of onderzoek? 

Meer informatie over relevantiecriteria vindt u op www.zonmw.nl/relevantiecriteria. 
 

Kwaliteitscriteria 
• Doelstelling en vraag- of taakstelling 

Er vindt een toetsing plaats op helderheid, reikwijdte en overlap met al lopend of gefinancierd 
onderzoek. De doelstelling is SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 
tijdsgebonden) geformuleerd. Geef concreet aan wat beoogde opbrengsten zijn en voor wie deze 
zijn bedoeld. Geef een duidelijke definiëring van de onderzoekspopulatie en uitkomstmaten. 

• Plan van aanpak 
Het plan van aanpak sluit aan op de doelstelling. Het betreft een beschrijving van de gekozen 
methoden en analyses, inclusief de theoretische en/of empirische onderbouwing. 
Samenwerkende cohorten volgen op grote lijnen overeenkomende protocollen met 
overeenkomende meetmethoden. Er dient een powerberekening te worden toegevoegd, indien 
van toepassing. 

• Haalbaarheid 
Er is een competente onderzoeksgroep beschikbaar om het project binnen enkele weken na 
honorering te kunnen starten en het project moet haalbaar zijn in de huidige pandemiesituatie.  
Het moet aannemelijk zijn dat het doel van de subsidieaanvraag binnen de gestelde tijd wordt 
bereikt met de beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen. Bij inclusie van 
patiënten/deelnemers moet een recruteringsstrategie worden beschreven. Ook dient u dan een 
tijdspad hiervoor toe te voegen. 

• Projectgroep  
In de projectgroep zijn relevante disciplines en beoogde einddoelgroep(en) vertegenwoordigd.  

Meer informatie over deze criteria vindt u in de procedurebrochure. 
 
 

PROCEDURE & TIJDPAD 
Houd bij het schrijven van het projectidee rekening met de volgende punten: 

• Lees ook de COVID-19 programmatekst om de kaders van het programma goed te integreren in 
uw projectidee. 

• Schrijf uw projectidee kort en bondig in het Nederlands. Maximaal 4 pagina’s A4 (exclusief 
titelpagina en literatuurreferenties). Maak voor het schrijven van uw projectidee gebruik van dit 
aanvraagformulier (zie ook bijlage 2: Toelichting indienen projectidee) 

• De Algemene subsidiebepalingen zijn van kracht. Op de pagina voorwaarden en financiën vindt u 
ook informatie over de METC / CCD en de Code Openheid Dierproeven en de Code Biosecurity.  

• In ProjectNet moet u in de projectidee-fase een indicatie geven van het gevraagde budget. 

• Kosten gemaakt voor de startdatum van het project kunnen niet worden vergoed.   

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

• Neem in de begroting de (geschatte) kosten op voor datastewardship en - indien van toepassing - 
het gebruik van data services en extra infrastructuur gedurende het project. Betrek hierbij een 
datasteward/-expert van uw instituut, die is geïnformeerd over de aanpak in deze subsidieronde. 
Als het niet mogelijk is de kosten te beramen, voert u 5% van uw projectbudget op. 

• Indien uw projectidee eerder elders als subsidieaanvraag is ingediend, kunt u de eerdere 
subsidieaanvraag en (indien het is afgewezen) het eventuele commentaar van referenten, 
bijvoegen als bijlage. Dit laat onverlet dat u ProjectNet volledig moet invullen en dat uw 
projectidee ook zonder de facultatieve bijlagen helder en volledig moet zijn.  

Door de subsidieaanvrager mee te sturen verplichte bijlage(n): 

• Aanvraagformulier 
 
 

http://www.zonmw.nl/relevantiecriteria
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Progrmmatekst_COVID_19.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Aanvraagformulier_projectidee_aanhoudende_klachten_na_COVID-19.docx
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Aanvraagformulier_projectidee_aanhoudende_klachten_na_COVID-19.docx
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Beoordelingsprocedure 
Voor de procedures voor de beoordeling van subsidieaanvragen verwijzen we u naar de 
procedurebrochure aanvragers.  
 
In verband met de hoge urgentie van het onderwerp zal in dit programma worden gewerkt met 
aanpassingen op de standaard ZonMw-procedures. ZonMw kan immers, gelet op de preambule bij de 
Algemene subsidiebepalingen ZonMw, afwijken van de subsidiebepalingen indien daartoe dwingende 
redenen bestaan. De afwijkingen worden in deze subsidieoproeptekst bekend gemaakt. Daarnaast 
kunnen afzonderlijke afwijkingen van de algemene subsidiebepalingen ook nog worden beschreven in 
het besluit tot subsidieverlening. Hierbij zal het waarborgen van zorgvuldigheid, de Code omgaan met 
persoonlijke belangen en de vigerende wet- en regelgeving centraal blijven staan. Bij indiening gaat 
de subsidieaanvrager akkoord met de in de subsidieoproep beschreven aangepaste procedures. 
 
1. Deze subsidieronde wordt nu opengesteld voor projectideeën met een duidelijke afbakening (zie 

hiervoor de randvoorwaarden en relevantiecriteria).  
2. De beoordelingscommissie selecteert uit de ingediende projectideeën, op basis van vooraf 

geformuleerde criteria, de meest kansrijke projectvoorstellen en geven een advies of de 
onderzoekers hun projectidee uit kunnen werken tot een (beknopte) volledige subsidieaanvraag.  

3. ZonMw vertaalt dit advies in een positief advies om het projectidee uit te werken aan de 
geselecteerde indieners en een negatief advies aan alle andere indieners.  

4. ZonMw behoudt zich het recht om indieners van vergelijkbare projectideeën waarin naar de 
mening van de commissie eenzelfde soort doelstelling wordt nagestreefd, te verzoeken om 
gezamenlijk een volledige subsidieaanvraag in te dienen.  

5. Bij een positief advies kan de subsidieaanvrager een (beknopte) volledig uitgewerkte 
subsidieaanvraag indienen. 

6. Ter vervanging van het referentenproces doen de COVID-19 beoordelingscommissieleden een 
eerste beoordeling van alle (beknopte) volledige subsidieaanvragen. Vragen naar aanleiding van 
deze beoordeling worden binnen een hele korte doorlooptijd voor schriftelijk of mondeling 
wederhoor aan de indieners voorgelegd.  

7. In een beoordelingscommissievergadering worden de subsidieaanvragen beoordeeld op 
relevantie, haalbaarheid en kwaliteit, met inachtneming van het wederhoor. Indien het voor deze 
subsidieoproep beschikbare budget niet toereikend is om alle voor honorering in aanmerking 
komende subsidieaanvragen te honoreren, maakt de commissie een prioriteringsvoorstel op basis 
van de vooraf geformuleerde criteria.  

8. De beoordelingscommissie adviseert het bestuur van ZonMw over de te honoreren 
subsidieaanvragen.  

9. Het ZonMw-bestuur besluit over de toekenning. 
 
Honorering 
De uiteindelijke prioritering van de subsidieaanvragen (op relevantie en kwaliteit) gebeurt met behulp 
van onderstaande matrix. In de matrix weegt relevantie zwaarder dan kwaliteit. Wel dient een 
subsidieaanvraag minimaal van goede kwaliteit te zijn om in aanmerking te kunnen komen voor 
honorering. 
 

Relevantie 
Kwaliteit 

Zeer 
relevant 

Relevant 
Laag 

relevant 

Zeer goed 1 3 afwijzen 

Goed 2 4 afwijzen 

Voldoende afwijzen afwijzen afwijzen 

Matig afwijzen afwijzen afwijzen 

Onvoldoende afwijzen afwijzen afwijzen 

 

Tijdpad 
Deadline indienen projectidee 3 mei 2021, 14.00 uur 

http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
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Ontvangst advies van de commissie 28 mei 2021 

Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 10 juni 2021, 14.00 uur 

Ontvangst van het commentaar van beoordelaars 22 juni 2021 

Deadline indienen wederhoor 29 juni 2021 voor 12.00 uur 

Besluit 23 juli 2021 

Uiterlijke startdatum 1 oktober 2021 

 
Meer informatie 
Houd de pagina over onderzoek naar COVID-19 op de ZonMw-website in de gaten; deze wordt 
regelmatig bijgewerkt. 
 
 

INDIENEN 
 

Indiening (via ProjectNet) 
Projectideeën kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online 
indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Gebruik voor uw projectidee het aanvraagformulier en voeg 
het formulier als PDF toe in de bijlage in ProjectNet. 
 

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 en bijlage 2 van dit document. 
 
Wij raden u aan om, voordat u uw projectidee digitaal indient, een PDF van uw aanvraag uit te printen 
en na te lopen op onregelmatigheden. Vooral als u uw projectidee 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 Anneke Venema (senior programmamanager) 
of voor procesmatige vragen kunt u contact opnemen met Charlie Plane (programmasecretaris) via 
tel. +31 70 515 03 13  of covid19@zonmw.nl.  
 

Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw (ProjectNet) kunt u 
contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, +31 70 349 51 78, 
projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen 
terugbellen. 
 

Downloads en links 
• Subsidiebepalingen 

• Procedurebrochure aanvragers 

• Het aanvraagformulier 
 

Bijlagen subsidieoproep 
• Bijlage 1: Juridische aspecten bij samenwerken 

• Bijlage 2: Toelichting indienen projectidee 
  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoek-naar-corona-en-covid-19/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Aanvraagformulier_projectidee_aanhoudende_klachten_na_COVID-19.docx
http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
mailto:covid19@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Aanvraagformulier_projectidee_aanhoudende_klachten_na_COVID-19.docx
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Bijlage 1: Juridische aspecten bij samenwerken 
 

Criteria voor bedrijfsdeelname  
Indien er in uw subsidieaanvraag organisaties deelnemen die niet kunnen worden aangemerkt als 
organisaties in de zin van het Europese staatssteunrecht4 (‘niet-onderzoeksorganisaties’), dient u 
rekening te houden met de volgende punten:  

• Bij de uitgewerkte subsidieaanvraag dient een ‘letter of commitment’ te worden ingediend, door 
alle deelnemende partners waarin melding wordt gemaakt van de toegezegde in kind en/of in 
cash bijdrage.  

• Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdaanvrager om de samenwerking goed te regelen. De 
hoofdaanvrager is verplicht om de Knowledge Transfer Office (KTO) en juridische afdeling van 
zijn/haar instelling te betrekken. 

• Bij de uitvoering van dit programma ziet ZonMw erop toe dat de afspraken met betrekking tot de 
(project)resultaten zoveel als mogelijk bevorderen dat deze beschikbaar komen voor de 
Nederlandse gezondheidszorg tegen een redelijke en betaalbare prijs.  

 
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 staatssteun. ZonMw behoudt zich het recht voor om bij honorering een finale 
conceptversie (goedgekeurd door partijen maar nog niet ondertekend) van de 
consortiumovereenkomst op te vragen en te beoordelen op conformiteit met het EU-staatssteunrecht, 
de Algemene Subsidiebepalingen van ZonMw en de bijzondere subsidiebepalingen van de 
onderhavige oproep. Indien ZonMw de consortiumovereenkomst niet accepteert of indien een 
onderliggende licentieovereenkomst de benutting van de projectresultaten in juridische zin beperkt, 
wordt geen subsidie verleend.  
 
ZonMw is als zelfstandig bestuursorgaan gehouden zich een eigen oordeel te vormen met betrekking 
tot het risico op het verlenen van onrechtmatige staatssteun. Acceptatie door ZonMw van de relevante 
overeenkomsten ontslaat de subsidieontvanger niet van zijn eigen verantwoordelijkheid ter zake van 
het voorkomen van schending van het Europese staatssteunrecht.  
 
In de uitgewerkte subsidieaanvraag dient u onder Background Intellectual Property (IP) te beschrijven 
wie de rechthebbende is op de ingebrachte bestaande kennis (background intellectual property). 
Indien een consortiumpartner die bestaande kennis (al dan niet beschermd door een intellectueel 
eigendomsrecht) inbrengt, slechts een gebruiksrecht hierop heeft op grond van een 
licentieovereenkomst met een derde partij, dient deze consortiumpartner aan te tonen dat de 
onderliggende licentieovereenkomst geen juridische beperkingen zal opleveren ten aanzien van de 
benutting (publicatie, disseminatie en utilisatie) van de projectresultaten.  
 
Indien de subsidieaanvrager derden inhuurt voor/bij de uitvoering van de projectactiviteiten wordt dit 
gezien als opdrachtverlening. De subsidieaanvrager dient hierbij de aanbestedingsregels die van 
toepassing zijn in acht te nemen. Houd er rekening mee dat inkoop/aanbesteding onder dezelfde 
voorwaarden moet plaatsvinden als die waaronder de subsidie wordt verstrekt. Dit moet 
subsidieaanvrager met betrokken partijen vastleggen in een (marktconforme) schriftelijke 
overeenkomst waarbij bedongen wordt dat resultaten op voorhand aan subsidieaanvrager worden 
overgedragen. Daarnaast betekent dit de subsidieaanvrager in de subsidieaanvraag en begroting 
duidelijkheid moet verschaffen over de te maken kosten (inclusief btw). 
 

Letter of Commitment  
In geval van cofinanciering vereist ZonMw een Letter of Commitment per cofinancier bij indiening van 
een uitgewerkte subsidieaanvraag. Omdat ZonMw zeker wil weten dat co-financiers van een project 
zich juridisch hebben verplicht tot de toegezegde bedragen voor de cofinanciering is een Letter of 
Commitment per co-financier bij het indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag verplicht. De Letter 
of Commitment moet op briefpapier van de betreffende co-financier worden geprint en ondertekend 
door een persoon die daartoe gemachtigd is. De Letter of Commitment mag in principe maar één 
opschortende voorwaarde bevatten, namelijk dat de toezegging met betrekking tot de cofinanciering 

 
4 Kaderregeling OO&I 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=NL
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alléén geldt als ZonMw de subsidieaanvraag honoreert. Elke andere voorwaarde zal apart beoordeeld 
worden door de ZonMw-jurist.  

 

Consortium en/of sponsorovereenkomst  
De Algemene subsidiebepalingen ZonMw (artikel 11) bepalen dat: ‘De resultaten van projecten dienen 
zonder vergoeding ter beschikking te komen van de Nederlandse samenleving dan wel van andere 
projecten op hetzelfde terrein. Eventuele producten kunnen op basis van kostprijs ter beschikking 
worden gesteld. Hiervan kan worden afgeweken als kennisvalorisatie de doelstelling van het 
programma is dan wel wanneer er sprake is van samenwerking met commerciële partijen.’  
 
Indien in een project wordt samengewerkt met ondernemingen dient na toekenning een 
consortiumovereenkomst te worden gesloten. ZonMw zal bij de beoordeling van de 
consortiumovereenkomst rekening houden met de belangen van de commerciële partijen en specifiek 
de bepalingen met betrekking tot de (valorisatie van) de projectresultaten beoordelen. Uit de 
overeenkomst moet blijken dat:  

• Er daadwerkelijke samenwerking is; samenwerking tussen ten minste 2 onafhankelijke partijen om 
kennis of technologie uit te wisselen of om een gemeenschappelijke doelstelling op basis van een 
taakverdeling te bereiken, waarbij de partijen samen de omvang van het samenwerkingsproject 
bepalen, bijdragen aan de tenuitvoerlegging ervan, en het risico en de resultaten ervan delen. 
Contractonderzoek en het verrichten van onderzoeksdiensten alsook uitsluitend een financiële 
bijdrage zonder verdere deelname aan het onderzoeksproject worden niet als vormen van 
samenwerking beschouwd. 

• (Hoofd-)aanvragers het recht hebben om hun eigen onderzoeksresultaten te publiceren. 

• De kennis die voortkomt uit de samenwerking publiekelijk toegankelijk wordt gemaakt.  
 
Daarnaast dienen er in de samenwerkingsovereenkomst afspraken te worden gemaakt over het 
intellectuele eigendom van de kennis en over de producten die in het project worden ontwikkeld. Bij 
projecten met bedrijfsdeelname dienen deze afspraken over intellectueel eigendom te voldoen aan de 
volgende voorwaarden:  

• Voor zover resultaten worden gegenereerd, zullen deze eigendom zijn van degene die ze 
ontwikkeld heeft. 

• Resultaten van een samenwerkingsproject waaraan geen intellectuele eigendomsrechten kunnen 
worden verleend mogen worden verspreid. 

• Bij resultaten van een samenwerkingsproject waaraan wel intellectuele eigendomsrechten kunnen 
worden verleend, dient rekening gehouden te worden met het doel van deze opdracht die er op is 
gericht een spoedige, brede toepassing van de resultaten te bevorderen. 

 
Beoordeling 
De consortiumovereenkomst en andere, voor de (project)resultaten relevante overeenkomsten worden 
als onderdeel van het subsidieverleningsproces door ZonMw beoordeeld op conformiteit met 
voornoemde vereisten. Acceptatie van deze afspraken door ZonMw is één van de voorwaarden voor 
honorering. Naast deelnemen aan een consortium kan een organisatie ook besluiten financieel bij te 
dragen aan een project en verder niet actief deel te nemen in de uitvoering ervan. Deze organisatie is 
dan een sponsor. Vaak sluit een sponsor een aparte overeenkomst af met de hoofdaanvrager/ 
projectleider waarin de voorwaarden worden vastgelegd waaronder de sponsor een financiële bijdrage 
levert aan het project (de sponsorovereenkomst). 
 
Op de ZonMw-website Subsidies/ en Samenwerking/bijdragen van derde vindt u een 
voorbeeldovereenkomst als hulpmiddel bij het opstellen van een consortium- en/of 
sponsorovereenkomst. Wij verzoeken u in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de 
juridische afdeling, de afdeling valorisatie of het Knowledge Transfer Office (KTO) van uw organisatie 
voor hulp bij het opstellen van de consortium- en of sponsorovereenkomst.  
 

Maatschappelijk verantwoord licentiëren  
Bij de programmaonderdelen waarin sprake is van licentiëren, worden de meest recente vereisten 
opgenomen uit de afspraken vanuit het traject rondom Maatschappelijk Verantwoordelijk Licentiëren. 
Daarbij dient rekening gehouden te worden met het doel van deze opdracht die er op is gericht een 
spoedige, brede toepassing van de resultaten in Nederland te bevorderen. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
https://www.nfu.nl/sites/default/files/2020-10/Tien_Principes_MVL.pdf
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Bijlage 2: Toelichting indiening projectidee 
 

Projectidee algemeen 
Een projectidee bestaat uit meerdere gedeelten: 
A. De in te vullen velden in ProjectNet 
B. Het ingevulde aanvraagformulier (PDF), dat u meestuurt als bijlage in ProjectNet 
 
Het projectidee (inclusief bijlagen) is in het Nederlands geschreven.  
 

A. ProjectNet (https://projectnet.zonmw.nl) 
 

Projectleden  

• In ProjectNet kunt u maximaal 10 projectgroepleden invoeren. Maak een keuze uit de volgende 6 
rollen:  
o Hoofdaanvrager: is (eind)verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag; tijdens het 

subsidieaanvraagproces is dit de contactpersoon voor ZonMw. 
o Projectleider/penvoerder: is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project; tijdens de 

uitvoering van het project is dit de contactpersoon voor ZonMw. 
o Bestuurlijk verantwoordelijke: degene die de rechtspersoon wettelijk of statutair in rechte kan 

vertegenwoordigen. 
o Medeaanvrager: heeft – samen met de hoofdaanvrager – een substantiële en actieve rol bij 

het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag. 
o Projectcommissielid: is actief betrokken bij de uitvoering van het project; denk bijvoorbeeld 

aan hoofdonderzoeker, co-promotor, HTA-deskundige, data-analist, statisticus etc. 
o Projectadviseur: heeft een adviserende rol bij het project; geen actieve rol in de uitvoering van 

het project en geen direct (financieel) belang. 

• U bent verplicht om in ieder geval de volgende 3 projectgroepleden toe te voegen: 
o Hoofdaanvrager 
o Projectleider/penvoerder 
o Bestuurlijk verantwoordelijke 
NB: hoofdaanvrager en projectleider/penvoerder kunnen dezelfde persoon zijn. 

Houd bij de samenstelling van uw projectgroep rekening met de juiste expertise die benodigd is voor 
een succesvolle uitvoering van uw project.  

 

Samenvatting  

• In dit veld in ProjectNet vult u de Nederlandse samenvatting in. 

• Maximaal 2.000 karakters. 
 

Begroting   

• Vul de tabel in (LET OP: het aangevraagde budgetbedrag in de subsidieaanvraag mag maximaal 
15% afwijken van het gevraagde bedrag in het projectidee. Houd hier dus nu alvast rekening 
mee). 

• Vermeld eventuele cofinanciering inclusief bedrag en de status van toezegging van de 
cofinanciering. 

 

B. Aanvraagformulier  
U kunt het aanvraagformulier hier downloaden. 
 

B.1 Algemene instructies 

• Vul bij alle tekstvakken iets in. 

• Er geldt geen beperking voor het aantal karakters en/of woorden per tekstvak, maar de totale 
omvang van het aanvraagformulier is beperkt tot maximaal 4 A4 pagina’s (exclusief titelpagina 
en literatuurreferenties). 

• Het aanmeldformulier dient u apart als PDF- bestand te uploaden in ProjectNet. 

• Het is ook mogelijk om figuren in te voegen in de tekstvakken. 

• Gebruik lettertype Arial (10-punts grootte). 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Aanvraagformulier_projectidee_aanhoudende_klachten_na_COVID-19.docx
https://projectnet.zonmw.nl/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Aanvraagformulier_projectidee_aanhoudende_klachten_na_COVID-19.docx
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• Als u de maximale totale omvang overschrijdt of tekstvakken overslaat, wordt uw 
subsidieaanvraag niet in behandeling genomen in deze subsidieronde.  

• Wij raden u aan om, voordat u uw subsidieaanvraag definitief gaat uploaden als PDF-bijlage, deze 
na te lopen op onregelmatigheden. Bij het omzetten van Word naar PDF kan het voorkomen dat 
figuren en/of sommige leestekens en symbolen niet goed worden omgezet. 

 

B.2 Titelpagina 
 
Naam hoofdaanvrager  
Dit is dezelfde hoofdaanvrager als opgegeven in ProjectNet. 
 
Organisatie 
Noem de organisatie van de hoofdaanvrager. 
 
Projecttitel  
Vermeld hier de volledige titel. 
 
Nederlandse samenvatting  

• Geef een Nederlandse samenvatting van maximaal 2.000 tekens, passend op de titelpagina 
(dezelfde als in ProjectNet). 

 
Projectidee (totaal max 4 pagina’s A4 – excl. titelpagina & literatuurreferenties) 
 
1. Doelstelling en vraag- of taakstelling  

• Beschrijf duidelijk de probleemstelling: welke relevante vraag vormt het uitgangspunt voor uw 
subsidieaanvraag? 

• Vermeld duidelijk de doelstelling(en) van uw project.  

• Maak duidelijk wat de meerwaarde van uw project is ten opzichte van al bestaande kennis en geef 
aan hoe uw project aansluit op al lopend onderzoek/ lopende initiatieven. Geef hierin aan wat de 
toegevoegde waarde vanuit Nederland is op dat wat al internationaal is uitgezet.  

• Maak duidelijk wat de impact van de toepassing van de resultaten van uw project zal zijn en op 
welke termijn de resultaten toepassing zullen vinden in relatie tot deze pandemie. 

• Maak duidelijk waarom publieke financiering aangewezen/noodzakelijk is. 
 
2. Plan van aanpak 

• Beschrijf beknopt het plan van aanpak van het project, probeer zo concreet mogelijk te zijn. 
Onderbouw duidelijk de keuzes die worden gemaakt. 

• Beschrijf beknopt de onderzoeksopzet, denk hierbij aan: 
o onderzoeksvragen 
o het (lopend) onderzoek en de cohorten waar u gebruik van gaat maken 
o cohortgrootte 
o de kenmerken van de patiëntengroep(en) zoals; de duur van de monitoring van de patiënten; 

de geplande meetpunten; de kenmerken van de klachten; de ontvangen herstel- en nazorg 
o specifieke doelgroep(en) 
o relatie tussen het voorgestelde pathofysiologisch onderzoek en lange termijnklachten 
o wordt er gebruik gemaakt van de internationale ‘Core Outcome Measures’ voor COVID-19? 

 
3. Haalbaarheid 

• Geef een duidelijke (beknopte) tijdsplanning van het project en onderbouw dat het project goed 
uitvoerbaar is binnen de looptijd. 

• Geef een realistische indruk van wanneer de eerste resultaten verwacht zullen worden. 
 

4. Borging en opschaalbaarheid 

• Beschrijf hoe de ontwikkelde kennis in de toekomst opnieuw gebruikt kunnen worden en op zowel 
regionaal als landelijk niveau kunnen worden toegepast. 

 
5. Samenwerking en projectgroep 

• Beschrijf de ketenbenadering en samenwerking tussen disciplines en met relevante stakeholders. 
Hieronder valt ook patiënten- en/of doelgroepvertegenwoordiging.  
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• Beschrijf hoe patiënten(vertegenwoordiging) betrokken zijn/is bij alle facetten van het 
onderzoeksproject, vanaf het schrijven van het projectidee.  

• Het onderzoek moet een multidisciplinaire aanpak hebben, waarbij bij voorkeur wordt 
samengewerkt met meerdere centra en ook internationaal. 

 
6. Literatuurreferenties  
Vermeld hier de referenties die uw projectidee inhoudelijk onderbouwen en vermijd opsommingen van 
publicaties van uw projectgroep(leden). 
 
 


