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Colofon 

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie 

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én 

stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. 

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. 

Voor meer informatie over het programma Non-alimentaire zoönosen kunt u contact opnemen met 

ZonMw, zie voor de contactpersonen en contactgegevens www.zonmw.nl. 

 

 

 

 

 

ZonMw 

Laan van Nieuw Oost-Indië 334 

Postbus 93245 

2509 AE Den Haag 

Tel. 070 349 51 11 

Fax 070 349 51 00 

www.zonmw.nl 
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Samenvatting  

De complexe interacties tussen mens en dier leiden niet alleen tot ontspanning, voedsel en vruchtbare 

grond, maar ook tot ziekten die van dier naar mens worden overgedragen - de zoönosen. Naast ziekte 

en sterfte van mens en dier brengen zoönosen aanzienlijke kosten met zich mee. Zo heeft 

bijvoorbeeld de Nederlandse Q-koorts uitbraak tussen 2007 en 2010 een geschatte economische 

schade veroorzaakt van minimaal 161 tot maximaal 336 miljoen euro. De ministeries van 

Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben de afgelopen jaren veel 

geïnvesteerd in onderzoek en beleid, maar de behoefte aan kennis over zoönosen blijft hoog. Op 

verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opent ZonMw het programma Non-

alimentaire zoönosen. De inrichting van een tweede programma, Infectieziektebestrijding, volgt in de 

loop van 2013.  

 

Het doel van het programma Non-alimentaire zoönosen is bijdragen aan het verminderen van het 

aantal (ernstig) zieke mensen door non-alimentaire zoönosen. Geordend naar prioriteit zijn de 

doelstellingen: 

1. Het ontwikkelen en evalueren van interventies die gericht zijn op het voorkómen en 

terugdringen van besmettingsbronnen, dan wel interventies die de overdracht van dier naar 

mens voorkomen, en het vergroten van kennis die daarvoor nodig is 

2. Het verbeteren van de behandeling van geïnfecteerde mensen 

 

Binnen de onderzoeksprojecten zijn kennisoverdracht en implementatie, en samenwerking tussen (a) 

onderzoek, beleid en praktijk, en (b) multidisciplinaire samenwerking, inclusief de samenwerking 

tussen het humane en veterinaire veld, van groot belang om de kennisstructuur van non-alimentaire 

zoönosen te versterken. 

 

Het totale programma Non-alimentaire zoönosen en Infectieziektebestrijding heeft een looptijd van vijf 

jaar en een budget van 11 miljoen euro.  
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1 Inleiding 

De complexe interacties tussen mens en dier leiden niet alleen tot ontspanning, voedsel en vruchtbare 

grond, maar ook tot ziekten die van dier naar mens worden overgedragen - de zoönosen. Van alle 

´nieuwe´ (emerging) ziekten is 75% afkomstig uit de dierenwereld, overgebracht naar de mens via 

direct contact met dieren, via voedsel, vectoren of via onze gemeenschappelijke leefomgeving [1]. Er 

zijn verschillende redenen waarom steeds nieuwe of andere zoönosen op de voorgrond treden. Ten 

eerste is er de wereldwijde toename van mensen en dieren (voornamelijk vee), waardoor er meer en 

meer mensen met dieren of hun directe leefomgeving in aanraking komen. Daarnaast is er een 

exponentieel toegenomen transport van mensen en goederen waar micro-organismen en vectoren 

gebruik van maken. Ook ecologische veranderingen (zoals ongecontroleerde verstedelijking) en 

veranderingen in ons milieu en klimaat bieden kansen aan steeds nieuwe zoönosen en hun vectoren 

[2, 3]. De (hernieuwde) intrede van zoönosen is geen toekomstig gevaar maar steeds actueel met de 

vogelgriep, SARS, Q-koorts en MRSA als recente en in het oog springende voorbeelden [4]. De 

onverwachtheid van deze uitbraken illustreert hoe moeilijk het is te voorspellen welke zoönosen een 

bedreiging gaan vormen in de nabije toekomst, door de complexiteit en steeds veranderende aard van 

risicofactoren die aan de bedreigingen ten grondslag liggen [3] en door de intrede van nieuwe infecties 

die ons compleet verassen. Experts achten dat infecties door RNA virussen een belangrijke 

zoönotische dreiging vormen, vanwege hun grote capaciteit zich aan te passen aan veranderende 

omstandigheden. De grootste bedreiging voor de volksgezondheid vormen dan weer die zoönosen die 

zich zo aan kunnen passen aan de mens, dat transmissie van mens tot mens mogelijk wordt [5]. Early 

warning en surveillance zijn extra belangrijk, om zo vroeg als mogelijk is inzicht te krijgen in de aard 

en grootte van de bedreigingen. Innovatieve technieken, interdisciplinaire samenwerking (humaan, 

veterinair, entomologisch) en internationale samenwerking zijn hiervoor noodzakelijk.  

Naast ziekte en sterfte van mens en dier brengen zoönosen aanzienlijke kosten met zich mee. Zo 

heeft bijvoorbeeld de Nederlandse Q-koorts uitbraak tussen 2007 en 2010 een geschatte 

economische schade veroorzaakt van minimaal 161 tot maximaal 336 miljoen euro [6]. Verlies aan 

productiviteit door ziekte van personeel en daling van kwaliteit van leven van mensen die ziek werden 

vormen de grootste kostenposten (95 tot 250 miljoen euro). Daarnaast waren er kosten voor het 

doden van 50.000 geiten op 88 bedrijven, om een daling van de melkproductie en herbevolking van 

de stallen te compenseren en behandelkosten voor zieke mensen. Wereldwijd heeft het hoog 

pathogene H5N1 vogelgriepvirus naar schatting 20 miljard dollar aan economische schade 

veroorzaakt [7].  

De ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben de afgelopen 

jaren veel geïnvesteerd in onderzoek en beleid, maar de behoefte aan kennis over zoönosen blijft 

hoog. ZonMw draagt met dit programma bij aan belangrijke vervolgstappen: vermeerdering van kennis 

om non-alimentaire zoönosen bij de mens te voorkomen, dan wel de gevolgen van ziekte te beperken. 
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1.1 De opdracht 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ZonMw opdracht gegeven een 

programmavoorstel te ontwikkelen voor het vervolg op het programma Infectieziektebestrijding (zie 

paragraaf 9.1 in de bijlagen). Het programmavoorstel heeft twee delen, te weten: 

 Infectieziektebestrijding (vervolg op het huidige programma Infectieziektebestrijding); 

 Non-alimentaire zoönosen (gebaseerd op de programmeringstudie over dit onderwerp die in 

maart 2012 gereed was). 

De programmaduur is 5 jaar. Het programma Non-alimentaire zoönosen loopt uit fase met het 

programma Infectieziekten. Deze programmatekst gaat over het programma Non-alimentaire 

zoönosen. In een latere fase volgt de beschrijving van het programma Infectieziektebestrijding 

 

1.2 Afbakening 

Bij het aandachtsgebied Non-alimentaire zoönosen gaat het zowel om direct overdraagbare infecties 

als over zoönosen die door vectoren worden overgebracht. De hele kennisketen, van fundamenteel tot 

toegepast onderzoek, is van belang en omvat ook onderzoek naar risicoperceptie en 

risicocommunicatie. De keuze voor non-alimentaire zoönosen, en niet voor alle zoönosen, is een 

beleidsmatige keuze. Voor wetenschappelijk onderzoek naar alimentaire zoönosen zijn elders 

middelen beschikbaar gesteld, vooral in het kader van voedselveiligheid. Onder onderzoek naar non-

alimentaire zoönosen wordt hier dan ook onderzoek beschouwd naar zoönosen die buiten de 

voedselketen om voor ziekte bij de mens zorgen. Zoönosen die via orale besmetting voor humane 

infecties kunnen zorgen, maar daarbij geen deel uitmaakten van de productieketen van voedsel (e.g. 

de vossenlintworm, of zoönosen die zich in oppervlaktewater bevinden) horen ook binnen dit 

onderzoek. Samenvattend: bij de keuze voor non-alimentaire zoönosen staat de transmissie van dier 

naar mens (ook via vectoren of via de omgeving) centraal.  

 

1.3 Leeswijzer 

Allereerst wordt het doel (paragraaf 2) en de inhoud (paragraaf 3) van het programma Non-alimentaire 

zoönosen uiteengezet. Daarna worden de programmatechnische aspecten beschreven in de 

paragrafen 4 (Plaats van het programma), 5 (Communicatie en implementatie), 6 (Management en 

organisatie), 7 (Werkwijze en beoordelingscriteria) en 8 (Monitoring en evaluatie).  

 

  



ZonMw – Programmatekst Non-alimentaire zoönosen 

maart 2013 

 

 8 

 

2 Doelstellingen, doelgroepen en beoogde resultaten van het 
programma 

Op grond van: (a) verkenningen van reeds ingezet of afgerond onderzoek (zie Kennisagenda, 

www.zonmw.nl/kennisagenda, december 2012); en (b) deskundigenoverleg (expertmeeting 20 

december 2012, vergadering commissieleden uit relevante programmacommissies) zijn de 

doelstellingen en de inhoud van het programma als volgt geformuleerd: 

 

Het doel van het programma Non-alimentaire zoönosen is bijdragen aan het verminderen van het 

aantal (ernstig) zieke mensen door non-alimentaire zoönosen. Geordend naar prioriteit zijn de 

doelstellingen: 

1. Het ontwikkelen en evalueren van interventies die gericht zijn op het voorkómen en 

terugdringen van besmettingsbronnen, dan wel interventies die de overdracht van dier naar 

mens voorkomen, en het vergroten van kennis die daarvoor nodig is 

2. Het verbeteren van de behandeling van geïnfecteerde mensen 

 

De specifieke doelstellingen zijn gerelateerd aan de inhoud van het programma (paragraaf 3) en 

omvatten daarnaast: 

a) Het stimuleren van kennisoverdracht 

b) Het mogelijk maken om onderzoeksresultaten te implementeren 

c) Het bevorderen van samenwerking tussen: 

- verschillende disciplines, inclusief het veterinaire en humane veld 

- beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk 

- nationale en internationale experts/onderzoeksgroepen 

 

De uiteindelijk beoogde doelgroepen van het onderzoek vloeien voort uit de doelstellingen, en 

omvatten gezonde mensen, betrokken beroepsgroepen (preventie van infectie) en geïnfecteerde of 

zieke mensen (behandeling van non-alimentaire zoönosen). In bijlage 9.2 is een matrix opgenomen 

van de doelstellingen en de verwachtte resultaten van het programma en van indicatoren die bij de 

evaluatie zullen worden gebruikt.  
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3 Inhoud van het programma 

De inhoud van het programma vloeit voort uit de doelstellingen van het programma: (1) het 

ontwikkelen en evalueren van interventies die gericht zijn op het voorkómen en terugdringen van 

besmettingsbronnen, dan wel interventies die de overdracht van dier naar mens voorkomen, en het 

vergroten van kennis die daarvoor nodig is; en (2) het verbeteren van de behandeling van 

geïnfecteerde mensen. Men kan daarbij onder andere denken aan de volgende vijf thema´s (de 

genoemde vragen dienen steeds als voorbeeld, en geven niet per se weer welke vragen de hoogste 

prioriteit hebben): 

- Vroegsignalering: slimme vroegsignalering: zijn er innovatieve manieren om aan 

vroegsignalering te doen voor de nog ´onbekende´ risico´s ? Kunnen we bestaande 

monitoring op een betere of snellere manier benutten en koppelen 

(syndroom/clusterherkenning)? Kunnen we modellering hiervoor inzetten, incl. modellering 

van diermigratie? Of moeten we eerder denken aan de sociale media? Kunnen we 

diersoort/dier-mens overschrijdende diagnostiek hiervoor inzetten? Hoe kan de 

meldingsbereidheid aan de humane en veterinaire kant het best verbeterd worden? 

 
- Risicoperceptie en –communicatie: hoe worden risico´s van non-alimentaire zoönosen door 

het publiek waargenomen en hoe kunnen interventies daarop inhaken? Wat is de beste 

manier van risicocommunicatie? Gedragen mensen, die meer weten van risico´s, zich anders, 

en leidt dat uiteindelijk tot minder ziekte? Welk menselijk gedrag draagt bij aan transmissie, en 

hoe kan dat gedrag beïnvloed worden? Denk daarbij aan ecotoerisme en het binnenbrengen 

van exotische zoönosen, maar ook aan ´huis-tuin-en-keuken gedrag´ en ´geloof en bijgeloof´ 

waardoor onder andere infecties met Toxoplasmose, schimmels of rondwormen nog steeds 

voorkomen. Hoe ziet de bevolking de risico´s van de intensieve veehouderij? Kun je op deze 

perceptie inhaken met risicocommunicatie en voorlichting? Naast de algemene bevolking is 

risicoperceptie en -communicatie van specifieke (beroeps)groepen van belang, zoals 

bijvoorbeeld recreanten, huisartsen, dierenartsen etc. 

 
- Maatschappelijke aspecten: scenario/strategie ontwikkeling en kostenbaten analyses of 

analyses van de (toekomstige) ziektelast. Wat is de (economische) effectiviteit van 

interventies die gebruikt kunnen worden bij uitbraken die een kleine kans op optreden hebben, 

maar een grote maatschappelijke en economische impact zouden hebben? Hoeveel kost een 

SARS uitbraak in Nederland? Wat is de beste vaccinatiestrategie?  

 
- Specifieke kenmerken van patiënten: kunnen we meer inzicht krijgen in de immuniteit van de 

gastheer tegen non-alimentaire zoönosen? Denk hierbij ook aan de veranderende demografie 

van Nederland waarbij binnenkort een derde van de bevolking 60 jaar of ouder zal zijn. Wat is 

de invloed van een veranderende immuunstatus van de bevolking, door demografische 

veranderingen, op infectie en ziekte? 
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- Specifieke kenmerken van organismen en hun ecosysteem: om non-alimentaire zoönosen te 

kunnen begrijpen is inzicht nodig in de omstandigheden waarin zij zich in onze leefomgeving 

kunnen vestigen en voortbestaan. Wat zijn de omstandigheden die nodig zijn voor hun 

voortbestaan, en hoe zijn veranderingen in het ecosysteem daarop van invloed (persistentie, 

uitbraken, uitdoven). Veranderingen in onze leefomgeving geven nieuwe kansen aan (andere) 

dieren en aan (nieuwe) zoönosen. Denk hierbij aan klimaatveranderingen, verstedelijking van 

het platteland of een ander gebruik van land. Wat weten we over (urban) ecosystemen? Hoe 

passen non-alimentaire zoönosen zich aan aan veranderingen in het ecosysteem of de mens? 

Denk ook hierbij weer aan de huidige demografische trends. 

 
Onder de non-alimentaire zoönosen is een onderscheid te maken tussen de zekere risico´s (non-

alimentaire zoönosen die al in Nederland voorkomen en ook goed in kaart zijn gebracht); de onzekere 

risico´s (non-alimentaire zoönosen die al wel in Nederland voorkomen maar nog niet goed in kaart zijn 

gebracht); en de onbekende risico´s (non-alimentaire zoönosen die nog niet in Nederland zijn of nog 

onbekend zijn). Zie ook de kennisagenda Non-alimentaire zoönosen voor een uitwerking van de 

onderwerpen (www.zonmw.nl/kennisagenda). Onderzoeksvragen voor het programma passen in een 

matrix van onderwerpen (Tabel 1).  

Tabel 1 Matrix van onderwerpen op het gebied van non-alimentaire zoönosen, met enkele 
voorbeelden van onderzoeksvragen ter illustratie 

1
 (zie ook: www.zonmw.nl/kennisagenda) 

 

Specifieke 

kenmerken van 

patiënten en/of 

organismen 

Transmissie 
Vroegsignalering en 

surveillance 

Bestrijding en 

behandeling 

Risicoperceptie en –

communicatie, 

maatschappelijke 

aspecten 

 

Ecosystemen, vectoren 

en in het wild levende 

dieren 

 

Kunnen we meer 

inzicht krijgen in 

vectorcompetentie? 

Hoe beïnvloeden 

klimaatverandering, 

verstedelijking of 

natuurbeleid de 

transmissie van 

zoönosen? 

Kan een goedkoop 

soortoverstijgend 

diagnostisch pakket 

voor vroegsignalering 

ontwikkeld worden? 

Hoe kunnen we 

het beste teken 

bestrijden in 

Nederland? 

Hoe kan het 

menselijk gedrag dat 

bijdraagt aan 

transmissie, 

beïnvloed worden? 

 

Gezelschapsdieren incl. 

exotische dieren en 

paarden 

 

 

Wat is de rol van 

gezelschapsdieren 

in het verspreiden 

van zoönosen? 

 

Wat is een goede 

voorlichting over 

Toxoplasmose? 

Wat weten mensen, 

hoe staan ze daar 

tegenover en wat 

doen ze uiteindelijk? 

 

Landbouwhuisdieren en 

intensieve veehouderij 

 

  

Kan het testen van 

betrokken 

beroepsgroepen 

bijdragen aan early 

warning? 

Kun je de 

verspreiding van 

zoönosen via de 

lucht tegengaan? 

 

 

Overstijgend 

 

  

Hoe kan de 

meldingsbereidheid 

aan de humane en 

veterinaire kant 

verbeterd worden? 

Kunnen we 

alternatieven voor 

vaccins 

ontwikkelen, zoals 

antilichamen? 

 

 

                                                      
1
 De genoemde onderzoeksvragen dienen ter illustratie en zijn niet noodzakelijkerwijs de onderzoeksvragen met de hoogste priori teit 
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3.1 Afbakening 

Relevante aandachtspunten voor de inhoud van het programma Non-alimentaire zoönosen zijn: 

- Gegeven de kaders van deze programmeringstudie hebben wetenschappelijke projecten over 

transmissie en infectie van zoönosen binnen de voedselketen geen plaats binnen het 

programma. 

- Heldere afbakening is voor een juiste focus van belang, zo hebben onderzoeksprojecten 

waarbij de focus ligt op de van-mens-tot-mens-transmissie kant van non-alimentaire zoönosen 

geen plaats binnen het programma. 

- Wetenschappelijke projecten over antimicrobiële resistentie hebben een plaats binnen het 

programma Antimicrobiële resistentie van ZonMw, en krijgen geen prioriteit binnen het 

programma Non-alimentaire zoönosen.  

- Gezien het beschikbare budget heeft vaccinontwikkeling geen plaats binnen het programma. 

Daarnaast is vaccinontwikkeling geprioriteerd/als doel gesteld binnen andere programma´s 

(One Health Roadmap Topsector Lifesciences, Castellum project). 
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4 Plaats van het programma 

Hieronder plaatsen we het onderzoeksprogramma in de context van andere Nederlandse en 

internationale initiatieven en de kennisstructuur omtrent non-alimentaire zoönosen.  

4.1 NWO en ZonMw 

4.1.1 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)  

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert onderzoek aan 

universiteiten en instituten en geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via subsidies en 

onderzoeksprogramma's. Een overzicht van projecten op het gebied van non-alimentaire zoönosen, 

gefinancierd door NWO, wordt gegeven in de programmeringstudie maart 2012.  

 

4.1.2 ZonMw programma´s 

Het programmakader Preventie omvat een tiental programma’s gericht op de preventieve 

gezondheidszorg en gezondheidsbevordering. Door onderzoek, praktijk en beleid met elkaar te 

verbinden, groeit een preventiestructuur waarin op (kosten)effectieve wijze interventies worden 

uitgevoerd die burgers helpen zich te beschermen tegen gezondheidsrisico’s en/of hen helpen kiezen 

voor een gezonde leefstijl. In een aantal ZonMw programma´s binnen het programmakader Preventie 

lopen onderzoeksprojecten naar non-alimentaire zoönosen (zie voor het overzicht bijlage 11.3). Deze 

projecten worden in monitoring van dit programma betrokken. Programmaoverschrijdende 

onderzoeksthema´s, zoals risicocommunicatie, gedragsverandering en bereik van interventies worden 

in samenhang met andere programma’s (zoals het programma Infectieziektebestrijding, Preventie, 

Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid) behandeld, deze krijgen ook aandacht binnen de 

brede commissie van het programmakader Preventie (PCP).  

 

4.2 Topsectoren 

De aanvragers wordt geadviseerd om, waar relevant, aansluiting te zoeken bij de topsectoren. In het 

bijzonder in de topsector Life Sciences & Health (LSH) zijn aanknopingspunten, zie hiervoor 

bijvoorbeeld de One Health Roadmap. 

 

4.3 Andere initiatieven 

Belangrijke initiatieven op het gebied van non-alimentaire zoönosen gaan uit van bij de bestrijding 

betrokken organisaties zoals het RIVM, het Centraal Veterinair Instituut (CVI), de Gezondheidsdienst 

voor Dieren (GD), GGD´en, en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarnaast vindt  
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ook binnen onderzoeksinstituten in de publieke en in de private sector wetenschappelijk onderzoek 

plaats. Wat betreft de private sector wordt hier het Castellum consortium genoemd waarbinnen MSD  

 

Animal Health samen met de Universiteit van Utrecht, het RIVM en het CVI werkt aan de ontwikkeling 

van (veterinaire) vaccins voor het Krim Kongovirus, influenza en het Riftdalkoorts virus. 

 

4.4 Kennisstructuur 

De One Health gedachte is in Nederland lange tijd niet richtinggevend geweest in beleid, onderzoek 

en opleidingen. De opleidingen tot arts of onderzoeker verliepen ´verzuild´: òf via de humane zuil, òf 

via de veterinaire zuil. De afgelopen jaren is hierin een kentering ontstaan, echter, de behoefte aan 

kruisbestuiving blijft hoog en komt onder andere tot uitdrukking in de vele aanmeldingen voor master 

classes in Nederland. Ook in Europees verband is er behoefte aan deze kruisbestuiving: voor de 

honorering van een Europese projecten is er als eis gesteld dat een substantieel deel van het budget 

besteed wordt aan kennisoverdracht. Het programma Non-alimentaire zoönosen kan versterking van 

de kennisstructuur faciliteren door disseminatie en implementatie van onderzoeksprojecten, maar ook 

door onderzoeksnetwerken op te bouwen of te versterken.  

 

4.5 Internationalisering 

Het programma sluit aan bij internationale ontwikkelingen op het terrein van onderzoek naar 

zoönosen. Het onderzoek beperkt zich niet tot de Nederlandse context, maar strekt zich ook uit tot 

internationale relaties en vergelijkingen. Het onderzoek moet dan ook gepositioneerd worden in een 

internationaal wetenschappelijk onderzoekskader op het betreffende gebied en daarop aansluiten. In 

de Kennisagenda wordt een overzicht gegeven van samenwerkende onderzoekscentra binnen 

onderzoek gefinancierd door de Europese Unie. 
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5 Communicatie en implementatie (C&I) 

De betrokkenheid van relevante praktijk – en/of beleidspersonen/organisaties bij het onderzoek is van 

groot belang om effectief gebleken interventies en nieuwe kennis over non-alimentaire zoönosen 

bruikbaar en toepasbaar te laten zijn. ZonMw stimuleert deze betrokkenheid binnen de uitvoering van 

projecten en het programma, om ervoor te zorgen dat (potentiële) implementatie op gang komt. 

Communicatie speelt hierbij een essentiële rol.  

5.1 Uitgangspunten 

De uitgangspunten voor C&I zijn: 

 Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van cocreatie op programmaniveau en bij aanvang, 

gedurende en na afloop van het onderzoeksproject. Cocreatie is het verbinden van 

gebruikers/stakeholders en onderzoekers om samen kennis te ontwikkelen toepasbaar te maken; 

 Voorwaarden voor implementatie worden gecreëerd in samenwerking met andere betrokkenen; 

 Projecten of een bundeling van projecten maken samen met hun gebruikers en/of stakeholders 

duidelijk wat de (potentiële) onderzoeksresultaten betekenen voor de maatschappij en geven aan 

welke impact zij hopen te bereiken; 

 Gehonoreerde projecten zetten ten minste één stap naar invoering in de praktijk. 

 

5.2 Doel en activiteiten 

Het doel van C&I is dat de onderzoeksresultaten daadwerkelijk gebruikt worden. Per doelstelling zijn 

implementatiedoelstellingen geformuleerd (zie tabel hieronder). Om de implementatiedoelstellingen te 

halen worden activiteiten uitgevoerd, waarvan er hier een aantal activiteiten beknopt worden 

weergegeven. ZonMw werkt deze doelstellingen en activiteiten nader uit in een C&I plan. 

 

 
Doelstelling 

 

 
Implementatiedoelstelling 

Voorkómen en terugdringen van besmettingsbronnen en benodigde kennis vergroten 

Interventies ter voorkoming en 
terugdringing van 
besmettingsbronnen en transmissie 

Bij onderzochte interventies die effectief zijn is de interventie ´gebruiksklaar´ (vertaald 
naar de praktijk/voorstel voor beleid) 

 Bij onderzochte interventies die niet effectief zijn is deze kennis overgedragen aan 
onderzoekers, beleidsmakers en de infectieziektebestrijding 

Kennis over de bron en transmissie 
vergroten 

Kennis over de bron en transmissieketen, rol, depositie en overleving in het milieu is 
beschikbaar en vertaald naar bruikbare criteria voor beleidsmakers 

Verbeteren behandeling geïnfecteerde mensen 

Verbetering van de behandeling van 
geïnfecteerde mensen 

Bij onderzochte interventies die effectief zijn is de interventie ´gebruiksklaar´ 
(verbetering/aanpassing/ontwikkeling richtlijn in gang gezet) 

Bij onderzochte interventies die niet effectief zijn is deze kennis overgedragen aan 
onderzoekers, betrokken behandelaars, beleidsmakers en patiënten 

Bescherming beroepsgroepen Er is een bruikbaar protocol/handreiking voor betrokken beroepsgroepen beschikbaar 
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Algemene activiteiten voorafgaande aan de uitvoering van de programmering: 

 Communiceren en afstemmen met de opdrachtgever 

Met de opdrachtgever wordt gericht en regelmatig gecommuniceerd over voortgang, knelpunten 

en (voorlopige) resultaten van de communicatie & implementatiestrategie en –activiteiten per 

thema; 

 Omschrijving van het stakeholders/sturingsnetwerk 

Voor een effectief communicatie- en implementatiebeleid is een omschrijving van het netwerk 

waarbinnen het programma wordt uitgevoerd, noodzakelijk. Vragen als: wie is de opdrachtgever? 

Wie voert uit? Wie maakt beleid? Wie is eigenaar van een probleem? Hoe zijn de 

communicatiekanalen georganiseerd? Waar zitten lacunes? Waar is samenwerking mogelijk (en 

al geregeld) en waar moet nog worden geïnvesteerd in relaties? Met wie wordt afgestemd? Wie 

voert regie? Wie neemt het stokje over?, worden beantwoord in de netwerkanalyse. 

 

Activiteiten op programmaniveau: 

 Actieve netwerktaak 

Commissie en secretariaat hebben een actieve netwerktaak. Vanuit het programma worden 

contacten onderhouden, afspraken gemaakt, informatie doorgegeven, en wordt input vanuit beleid 

en praktijk in de voortgang van het programma meegenomen; 

 Samenwerking stimuleren 

Het programma zet in op het actief stimuleren van samenwerking tussen onderzoek, beleid en 

praktijk. In het beoordelen van de projectvoorstellen is daar aandacht voor; ook kan ZonMw 

bewerkstelligen dat potentiële samenwerkingspartners elkaar leren kennen, elkaar informeren en 

met elkaar kennis ontwikkelen en deze kennis gezamenlijk toepasbaar maken. 

 

Projectniveau: 

 Inzet implementatie in projectvoorstel 

In de call wordt gevraagd (1) onderzoeksvragen te formuleren samen met (eind)gebruikers, en (2) 

concrete activiteiten aan te geven die verder reiken dan kennisdisseminatie van de 

onderzoeksresultaten; 

 Succesvol implementeren 

Elk gehonoreerd project ontwikkelt kennis in samenspraak met gebruikers en stakeholders en - 

indien aan de orde - maakt samen met gebruikers en stakeholders de kennis toepasbaar. 

Hiervoor maken zij gezamenlijk een plan waarin ook de borging van onderzoeksresultaten voor 

gebruik in praktijk en beleid staat aangegeven.  
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6 Management en organisatie 

6.1  Rol en taakomschrijving programmacommissie 

ZonMw werkt als intermediaire organisatie aan de verbetering van gezondheid en gezondheidszorg 

door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Daarbij neemt 

ZonMw een onafhankelijke positie in tussen beleid, praktijk en onderzoek. Binnen de 

programmatische werkwijze van ZonMw nemen de programmacommissies een centrale rol in. 

 

6.2 Rol en taakomschrijving commissies 

Voor het programma wordt een commissie ingesteld van in totaal 6 tot 8 leden, bestaande uit 

maatschappelijke leden (samengesteld uit vertegenwoordigers van een aantal relevante 

sectoren/organisaties) en wetenschappelijke leden (afkomstig uit het onderzoeksveld). Benoeming 

van de leden geschiedt op persoonlijke titel, op basis van specifieke deskundigheid. Aan de 

vergaderingen van de commissies nemen waarnemers deel van de ministeries van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport en Economische Zaken. 

De programmacommissie adviseert het bestuur van ZonMw over de wetenschappelijke kwaliteit en de 

maatschappelijke relevantie van de subsidieaanvragen. De programmacommissie is tevens 

verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding van het programma en het monitoren van de 

gehonoreerde aanvragen/lopende projecten. 

 

Globaal ziet de opdracht voor de programmacommissie er als volgt uit: 

1. het zorg dragen voor invulling van het programma voor de komende jaren; 

2. het zorg dragen voor de programmering, beoordeling en prioritering van onderzoeksprojecten. 

Hierbij wordt een doelmatige en transparante beoordelingsprocedure gehanteerd, waarin plaats 

is ingeruimd voor zowel een beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit als van de 

maatschappelijke relevantie; 

3. het leveren van een bijdrage aan de communicatie over en implementatie van de project- en 

programmaresultaten en het creëren van voorwaarden voor de implementatie van deze 

resultaten; 

4. het bewaken van de voortgang van het cluster programma’s en de samenhang tussen de 

drie/vier afzonderlijke programma’s; 

5. het (doen) evalueren van de programma’s, zowel gedurende de looptijd als na afloop. Deze 

evaluatie heeft betrekking op de inhoud, de werkwijze en procedures en de resultaten van het 

programma, alsmede op het tijdplan en de financiën. 
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ZonMw hecht eraan dat haar besluitvorming objectief verloopt en dat de door haar uitgevoerde 

beoordelingsprocedures transparant en zorgvuldig zijn. Voorwaarde voor objectiviteit en transparantie 

is dat belangenverstrengeling wordt voorkomen, zelfs de schijn daarvan. Daartoe hanteert ZonMw een  

gedragscode. Van de tekst van deze Code Belangenverstrengeling kan iedereen kennisnemen via de 

website van ZonMw (www.zonmw.nl). Het is de verantwoordelijkheid van het ZonMw-bureau om de 

code op een goede manier toe te passen. Ter vermijding van elke vorm van belangenverstrengeling 

heeft ZonMw de voorzitter en secretaris de bevoegdheid gegeven om in voorkomende gevallen 

commissieleden, die direct of indirect betrokken zouden kunnen zijn bij een aanvraag, stukken die tot 

een kennisvoorsprong zouden kunnen leiden niet toe te sturen.   
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7 Werkwijze en beoordelingscriteria 

7.1 Fasering 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt zich een vijfjarig programma voor, waarbij 

het programma Non-alimentaire zoönosen uit fase loopt met het programma Infectieziekten. Als eerste 

vindt een open ronde (call begin 2013) voor het programma Non-alimentaire zoönosen plaats, waarin 

onderzoeksvoorstellen ingediend kunnen worden met een looptijd van maximaal 4 jaar.  

 

7.2 Procedure 

ZonMw hanteert zoveel mogelijk standaard procedures en criteria voor alle programma’s. Een 

beschrijving daarvan wordt gegeven in de brochure ‘Procedures ZonMw’ (te downloaden via 

www.zonmw.nl). De volgende paragrafen beschrijven de algemene en programmaspecifieke 

procedures en criteria. 

 

7.2.1 Algemene procedure voor een subsidieaanvraag 

Aan de fase van subsidieaanvraag indienen kan een fase van projectideeën voorafgaan. Een 

projectidee is een verkorte aanvraag die vooral op relevantie en globaal op kwaliteit wordt beoordeeld. 

De programmacommissies beoordelen de projectideeën op passendheid binnen het programma en 

het (vooruitzicht op) maatschappelijke relevantie en wetenschappelijke kwaliteit. Op basis van de 

adviezen van de commissies formuleert de programmacommissie het uiteindelijke advies tot het al 

dan niet uitwerken van de aanvraag. Daarbij kunnen ook beleidsmatige overwegingen een rol spelen. 

Een voorbeeld daarvan is de spreiding van de voorstellen over de aandachtsgebieden binnen de call. 

 

De beoordeling van subsidieaanvragen verloopt in zeven stappen: 

1. Aankondiging: ZonMw kondigt de open ronde aan op de website, in Mediator (en eventueel in 

vakbladen) en roept belangstellenden op om onderzoeksvoorstel aan te melden; 

2. Subsidieaanvraag: onderzoekers die een melding hebben gedaan dienen een gedetailleerde 

subsidieaanvraag in; 

3. Referentenoordeel: ZonMw legt elk ingediend projectvoorstel voor aan minimaal twee externe, 

onafhankelijke referenten die de kwaliteit beoordelen. Deze referenten worden geselecteerd op 

verschillende expertises en kunnen in oordeel verschillen; 

4. Hoor en wederhoor: de indieners krijgen de gelegenheid schriftelijk te reageren op de 

geanonimiseerde referentenoordelen; 

5. Kwaliteitsoordeel: op grond van de geanonimiseerde referentenoordelen en de repliek van de 

indieners komt de programmacommissie tot een eindoordeel over de kwaliteit van de aanvraag; 
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6. Relevantieoordeel en prioritering: de programmacommissie velt een eindoordeel over de 

relevantie van de subsidieaanvragen en stelt de prioriteit van de aanvraag vast op grond van het 

oordeel over de kwaliteit en de relevantie. De programmacommissie gebruikt hiervoor een 

prioriteringsmatrix (bijlage 11.4); 

7. Honorering of afwijzing: op basis van de eindoordelen en de prioritering draagt de 

programmacommissie subsidieaanvragen voor honorering of afwijzing voor aan de directie. 

Indieners ontvangen van de directeur van ZonMw namens het bestuur een toezegging of 

gemotiveerde afwijzing. 

 

7.2.2 Kwaliteitscriteria 

De algemene criteria voor de kwaliteit van een project zijn: 

1. Doelstelling en vraag- of taakstelling 

Bij dit criterium gaat het om de subcriteria helderheid, reikwijdte en originaliteit. De doelstelling is 

helder en concreet geformuleerd en resulteert in een concrete en toetsbare vraagstelling. Verder 

is de reikwijdte van de vraag- of taakstelling van belang: wat is het belang van het onderwerp, is 

sprake van adequate theoretische onderbouwing, welke kennis en ervaring is al beschikbaar, wat 

gaat het project daaraan toevoegen? Tot slot is een subsidieaanvraag geen doublure van eerdere 

of lopende projecten. 

2. Plan van aanpak 

Het plan van aanpak is helder en adequaat voor de betreffende vraag- of taakstelling. Het 

beschrijft de gekozen methoden en analyses, inclusief de theoretische en/of empirische 

onderbouwing.  

3. Projectgroep of persoon 

Het kan hierbij gaan om de ervaring en productie van de groep in de afgelopen jaren (publicaties, 

rapporten, richtlijnen, protocollen, interventies maar ook verworven subsidies en participatie in 

(inter)nationale netwerken) en de impact van de producten. 

4. Haalbaarheid 

Voor elk type project geldt dat het aannemelijk moet zijn dat de indiener de beoogde vraag- of 

taakstelling met de beschikbare expertise, menskracht en faciliteiten in de geplande tijd 

beantwoordt of realiseert. In de projectbeschrijving is aandacht voor bevorderende en 

belemmerende factoren. De indiener zorgt – indien van toepassing –voor concrete betrokkenheid 

van partijen, doelgroepen en intermediaire doelgroepen.  
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7.2.3 Relevantiecriteria 

Onderstaande relevantiecriteria zijn bedoeld om helderheid te verschaffen aan zowel de indieners als 

aan de programmacommissie die deze criteria hanteert bij de beoordeling, selectie en prioritering van 

projectvoorstellen. De indiener expliciteert de relevantie van het project in het aanmeldingsformulier 

aan de hand van de relevantiecriteria: 

 

1. De bijdrage van het project aan doelen binnen het programma: voldoet het project aan de 

algemene en specifieke omschrijving van het programma en de daarbinnen geformuleerde 

prioriteiten en aandachtspunten? 

2. Het innovatieve karakter: is het project vernieuwend, respectievelijk levert het project nieuwe 

inzichten op? 

3. Het maatschappelijk en/of wetenschappelijk belang: komt het project tegemoet aan 

maatschappelijke behoeften en voorziet het in wetenschappelijke lacunes? 

4. De verhouding tussen kosten en baten: hoe is de balans tussen inspanning, input, inzet van 

middelen en (verwachte) uitkomsten en opbrengst? 

5. Aandacht voor de factoren sekse, cultuur, leeftijd en patiëntenperspectief: ZonMw kent een 

aantal algemene speerpunten - sekse (verschillen naar geslacht), cultuur (culturele verschillen 

in preventie en zorg voor ingezetenen van verschillende herkomst), leeftijd (extra aandacht 

voor jeugdigen en voor ouderen) en het patiënten-/consumentenperspectief (samenwerking 

met de uiteindelijke doelgroep). Deze factoren worden expliciet als relevantiecriteria in de 

beoordeling betrokken. De indiener geeft in de subsidieaanvraag voldoende aan waarom aan 

de genoemde aspecten wel of geen aandacht wordt besteed. Bij de kwaliteitsbeoordeling (zie 

hierna) wordt bekeken – bij die projecten waar dat van toepassing is – of deze factoren op 

adequate wijze uitwerking krijgen in het projectplan. 

6. Aandacht voor kennisoverdracht en implementatie van projectresultaten. 

 

7.2.4 Programma specifieke criteria en aandachtspunten 

Binnen het programma Non-alimentaire zoönosen spelen de volgende criteria een rol bij de prioritering 

van de onderzoeksvoorstellen: 

1. Onderzoek dat past bij de eerder genoemde specifieke doelstellingen (paragraaf 0) 

2. Nieuw onderzoek dient aanvullend te zijn op reeds uitgezet onderzoek. Onderzoek sluit waar 

mogelijk aan op internationale initiatieven 

3. Onderzoek waarvan het resultaat binnen de Nederlandse context praktisch toepasbaar is 

4. Onderzoek sluit waar mogelijk aan op bestaande (data)infrastructuren 
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5. Het lijkt zinvol om, waar mogelijk, meer generiek met organismen om te gaan zodat 

onderzoeksprojecten een breder focus en synergie krijgen. Een groepering van organismen op 

grond van ecologische criteria (bijvoorbeeld identieke reservoirs of transmissieroutes) lijkt 

daarvoor aangewezen 

6. Binnen de onderzoeksprojecten zijn kennisoverdracht en implementatie, en multidisciplinaire 

samenwerking tussen (a) onderzoek, beleid en praktijk, en (b) het humane, entomologische en 

veterinaire veld, van groot belang 

 

Aandachtspunt binnen het programma is de expliciete prioritering van de specifieke doelstellingen. 

Het voorkómen en terugdringen van besmettingsbronnen en van transmissie heeft prioriteit.  

 

7.3 Ad hoc procedure 

Gedurende de gehele programmaperiode is het mogelijk dat ZonMw een oproep doet of een gericht 

traject inzet voor het indienen van wetenschappelijk onderzoek dat antwoord geeft op een acute vraag 

en deze via een versnelde procedure te beoordelen. Dit geeft de programmacommissie de 

mogelijkheid om in te spelen op nieuw ontstane wetenschappelijke onderzoeksvragen. 
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8 Monitoring en evaluatie 

De projectleiders zijn verantwoordelijk voor de voortgang en het welslagen van de projecten. De 

controle van de voortgang van projecten vindt plaats aan de hand van voortgangsrapportages of 

werkbezoeken. Het secretariaat van de commissie speelt hierin een belangrijke uitvoerende rol; 

tevens heeft de secretaris de taak om de commissie tijdig over de voortgang van de projecten te 

informeren. Het eindverslag van een project dient te worden goedgekeurd door ten minste één 

commissielid.  

 

8.1 Voortgang van de onderzoeksprojecten 

De programmacommissie bewaakt de voortgang en evaluatie van de gehonoreerde 

onderzoeksprojecten op grond van tussentijdse voortgangsrapportages en eindverslagen van de 

projectleiders. Ook is het mogelijk dat ZonMw projectleiderbijeenkomsten organiseert om 

kennisoverdracht tussen de projecten te bevorderen. De programmacommissie volgt op deze wijze, of 

het onderzoeksproject, uitgaande van het oorspronkelijke projectvoorstel op schema ligt, en of het 

onderzoek eventueel moet worden aangepast c.q. bijgestuurd. Daarbij besteedt de commissie 

specifiek aandacht aan de wijze waarop en de mate waarin de onderzoekers de implementatie van 

onderzoeksresultaten bevorderen.  

 

8.2 Voortgang van het programma 

De programmacommissie houdt de opdrachtgever en potentiële gebruikers op de hoogte van de 

voortgang van het programma door een jaarlijks voortgangsverslag. Daarin wordt primair aangegeven 

hoe de programma activiteiten hebben bijgedragen aan de programmadoelen. Deze rapportages 

geven de programmacommissie en opdrachtgevers relevante informatie om het programma zo nodig 

tussentijds bij te sturen. 

 

8.3 Evaluatie van het programma 

Conform de ZonMw-procedures vindt in 2019 de eindevaluatie van het programma plaats. De 

evaluatie betreft zowel een procesevaluatie als een effectevaluatie, op basis van honoreringscriteria 

en prestatie-indicatoren die bij aanvang van het programma in overleg met de opdrachtgever 

opgesteld zijn. In de evaluatie worden programmaprioriteiten, werkwijze en procedures, resultaten, 

tijdplan en financiën meegenomen. De resultaten van de evaluatie worden weergegeven in een 

programmarapportage voor de opdrachtgevers.  
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9 Bijlagen 

9.1 Opdrachtbrief ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 19 juli 
2012 
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9.2 Programma doelstellingen, verwachtte resultaten en verifieerbare 
indicatoren 

Matrix algemene en specifieke doelstellingen, verwachtte resultaten en verifieerbare 
indicatoren 

Algemeen  

Vermindering van het aantal (ernstig) zieke mensen door non-alimentaire zoönosen 
 

Doelstellingen Verwachtte resultaten Verifieerbare indicatoren 

Bijdragen aan de voorkóming van 
nieuwe infecties  

Onderzoeksprojecten zijn gehonoreerd 
en gestart 

Aantal afgeronde projecten  
 
Aantal geïmplementeerde 
projecten 

   

Bijdragen aan een goede behandeling 
van geïnfecteerde mensen 

Onderzoeksprojecten zijn gehonoreerd 
en gestart 

Aantal afgeronde projecten  
 
Aantal geïmplementeerde 
projecten 

   

Stimuleren van kennisoverdracht en 
het creëren van mogelijkheden 
onderzoeksresultaten te 
implementeren 

De resultaten van projecten zijn 
verspreid onder wetenschappers, 
beleidsmakers, gezondheidswerkers 
en/of het algemene publiek 
 
Projectleiders hebben concrete 
bijdragen geleverd aan 
kennisoverdracht 

Aantal projecten dat op 
congressen of symposia 
gepresenteerd is 
 
Aantal projecten dat in 
richtlijnen en/of protocollen 
is gebruikt 
 
Aantal projecten dat beleid 
heeft ondersteund 
 
Aantal gepubliceerde 
artikelen 
 
Aantal projecten dat op een 
andere manier verspreid 
werd, bijv. in de populaire 
media 
 
Aantal projecten dat in 
onderwijs is gebruikt 

Faciliteren van samenwerking tussen 
(a) onderzoek, beleid en praktijk; (b) 
verschillende disciplines, inclusief het 
veterinaire en humane veld; en (c) 
nationale en internationale partners 

Samenwerking - in of tussen projecten- 
heft plaatsgevonden 
 
Samenwerkingsverbanden zijn gevormd 
of worden versterkt 

Aantal projecten waarin een 
samenwerkingsverband 
werd aangegaan 
 
Aantal projecten waarin 
verschillende disciplines 
samenwerkten 
 
Aantal projecten waarin 
humane en veterinaire 
onderzoekers 
samenwerkten 
 
Aantal projecten met 
internationale samenwerking 
 
Aantal contacten met 
partners 
(programmacommissie) 
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9.3 Overzicht van door ZonMw gefinancieerd onderzoek op het gebied van 
non-alimentaire zoönosen 

Project titel Start datum Eind datum 

C. psitacci 

(1) Evidence-based control of human Chlamydophila psittaci infection 
Stop gezet wegens inclusie problemen 

1-9-2008 1-6-2010 

ESBL   

(2) Population and Evolutionary Dynamics of ESBLs in Poultry (PEDEP) 31-12-2010  

(3) Carbapenemase producing Enterobacteriaceae in The Netherlands: development of 
phenotypical and molecular assays for detection and evaluation of the prevalence, risk factors 
and molecular epidemiology 

1-12-2010  

(4) Controlling nosocomial spread of ESBL-producing bacteria: guidance of prevention by way 
of mathematical modeling 

1-12-2010  

(5) Resistance to beta-lactam antibiotics due to ESBL in the Netherlands. The REBEL-study 1-8-2009  

Influenza   

(6) Avian influenza: to kill or to be killed. NK cells as central regulators of the anti-viral immune 
response 

1-1-2009   

(7) Research network swine-origin influenza A/H1N1 Mexico 1-8-2009 1-12-2010 

Lyme 

(8) Aanvulling op en gedeeltelijke herziening van de CBO-richtlijn Lyme-borreliose uit 2004, 
waarbij de nadruk komt te liggen op de in de praktijk ervaren tekortkomingen van deze richtlijn 

1-12-2007   

(9) Efficiency, efficacy and costs of guideline-based therapeutic strategies for patients with 
proven or possible persistent Lyme disease.  

29-9-2009   

(10) Spit-acular entry: an immunosuppressive tick salivary protein exploited by Borrelia 
burgdorferi; implications for Lyme disease pathogenesis and prevention 

15-1-2011   

(11) Lyme borreliosis: simultaneous or sequential infection with multiple Borrelia species; a 
fundamental and clinical study. 

23-6-2005 4-5-2010 

Q-Koorts 

(12) Cost-effectiveness of doxycycline versus moxifloxacin in the treatment of Q-fever among 
adults: a randomized controlled trial 

1-11-2010 14-2-2011 

(13) Chronic Q-fever in patients with abdominal aortic disease 1-1-2011   

(14) Immunopathogenesis of life threatening Q-fever: identification of host factors that influence 
susceptibility to and severity of Coxiella burnetii infections 

1-1-2011   

(15) Q fever fatigue syndrome predictors, persistence and treatment 1-1-2011   

(16) Host and bacterial factors of Q-fever in humans and goats 1-1-2011   

(17) Seroprevalence of Q-fever in companion animals including horses in the Netherlands 1-1-2011 1-4-2012  

(18) Serologic follow-up to identify the risk on development of chronic Q fever. 1-1-2011   

(19) Identifying the reservoir status of rats in spread and transmission of Q-fever in husbandry 
and to humans 

1-3-2011   

(20) TICX: Ticks Infected with Coxiella burnetii: an epidemiological pilot study 1-1-2011 1-7-2012  

(21) Role of plasmids in virulence of Dutch Coxiella burnetii isolates of different zoonotic origin 
(pilot) 

1-1-2011 1-8-2012  

(22) Spatial distribution of the exposure to C. burnetii in the Netherlands: measuring and 
modeling airborne transmission and combining transmission data with a dose response model 
using local data on the incidence of Q-fever 

1-1-2011   

(23) Diagnostic test for pre-vaccination assessment and chronic Q-fever 3-1-2011 3-1-2012  

(24) Q-koorts post-vaccinatie studie 18-5-2011   

(25) An integrated study on Q-fever in livestock farmers and their (small) ruminants in the 
Netherlands 

1-5-2009   

(26) Q-fever in the Netherlands: health status, fatigue status and quality of life 1-7-2010   

(27) Temporospatial outbreak investigation and case-control study following a large point-source 
Q-fever outbreak linked to a goat-farm, closing the knowledge gap in Q-fever spread 

1-7-2010   

(28) Outbreak investigation of a cluster of Q-fever cases in Herpen region in northeastern 
Noord-Brabant 

1-9-2007 1-3-2008 

(29) Cost-effectiveness of a screen-and-treat strategy for Q-fever among pregnant women in 
risk areas: a prospective cohort study 

1-11-2009 1-4-2011 

Veterinaire MRSA   

(30) Characterization of veterinary MRSA: transmissibility and virulence 1-4-2008   

(31) Community acquired MRSA: determinants of carriage, transmissibility and virulence 1-7-2009   

(32) MRSA: occupational exposure, dynamics of carriage and associated disease in livestock 
farmers and their household members 

1-7-2009   

(33) MRSA of unknown origin: risk assessment and adjustment of risk classification 1-7-2009   

(34) Health care efficiency and cost-efficacy of rapid diagnostic testing of MRSA 1-11-2005 1-11-2007 

(35) Doelmatigheid en kosteneffectiviteit van sneldiagnostiek voor dragerschap van MRSA   2-9-2011 
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9.4 Prioriteringsmatrix programma Non-alimentaire zoönosen 

 

  Relevantie 

  Zeer relevant 

(high) 

 Relevant 

(intermediate) 

Laag relevant 

(low) 

Kwaliteit 

Zeer goed (excellent) 1 2 - 

Goed (good) 3 4 - 

Voldoende (Sufficient) - - - 

Matig (moderate) - - - 

Onvoldoende (insufficient - - - 

 

De onderlinge weging van relevantie en kwaliteit gebeurt aan de hand van een prioriteringsmatrix. De 

programmacommissie oordeelt over de relevantie van een onderzoeksproject. Externe experts –uit het 

buitenland – geven een oordeel over de kwaliteit. Voor het programma Non-alimentaire zoönosen 

weegt kwaliteit zwaarder dan relevantie: aanvragen zijn honoreerbaar volgens de volgorde van 

prioritering 1 tot en met 4, afhankelijk van het beschikbare budget. 
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