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Het VSOP‐subsidienieuws attendeert u op diverse subsidiemogelijkheden. We richten ons in het bijzonder op
mogelijkheden voor organisaties voor zeldzame en genetische aandoeningen, met name op het terrein van
participatie in (bio)medisch wetenschappelijk onderzoek. Periodiek worden Nederlandse en Europese fondsen
gescreend en bundelen wij de mogelijke kansen voor u in het VSOP‐subsidienieuws. In dit subsidienieuws wordt
Innovatiefonds Zorgverzekeraars uitgelicht. Tips, suggesties of adviezen na aanleiding van deze of voorgaande
subsidienieuws edities zijn van harte welkom!

Uitgelichte Fonds:
In dit subsidienieuws aandacht voor één van de jaarthema’s van Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Innovatiefonds Zorgverzekeraars Jaarthema 1: Verbetering van de kwaliteit
van leven van patiënten door onder‐ en overbehandeling tegen te gaan
In de zorg, ook die voor zeldzame aandoeningen, kan sprake zijn van onder‐ en/of
overbehandeling. Die onder‐ en/of overbehandeling kan verschillende oorzaken hebben,
maar voor dit jaarthema is het belangrijk dat de Beroepsverenigingen van artsen en de
betrokken patiëntenorganisatie(s) het bestaan ervan onderschrijven. Dit thema is dan ook niet
bedoeld om die onder‐ en/of overbehandeling met behulp van wetenschappelijk onderzoek te
bewijzen. Dit thema heeft als doel projecten te ondersteunen die gericht zijn op het oplossen
of beïnvloeden van de oorzaak van die onder‐ en/of overbehandeling. Alleen de wetenschap
dat er sprake is van onder‐ en/of overbehandeling is niet altijd genoeg om de situatie in de
praktijk te veranderen, soms zijn er andere factoren die verandering belemmeren.
Een uitgebreide beschrijving van Jaarthema 1 is te lezen op de website van het Innovatiefonds
Zorgverzekeraars.
Patiënten dienen direct betrokken te zijn bij de uitvoering van het project. Daarnaast zijn er
nog enkele andere belangrijke randvoorwaarden:
‐ implementatie moet onderdeel zijn van het project, waardoor de patiënt er
meteen baat bij heeft;
‐ indien van toepassing is de desbetreffende patiëntenorganisatie partner in het
project en draagt deze bij aan verspreiding van het eindresultaat;
‐ het bestaan van onder‐ en overbehandeling wordt in de aanvraag onderbouwd;
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‐

het moet gaan om projecten waarbij het al aannemelijk is dat implementatie de
bovengenoemde effecten tot gevolg zal hebben.

Alle voorwaarden, ook de algemene zijn terug te lezen op de website van Innovatiefonds
Zorgverzekeraars. Naast voldoen aan de voorwaarden moet het project, praktijkgericht zijn,
een duidelijk doelstelling, landelijk effect, een beperkte looptijd en een meetbaar eindresultaat
hebben. Dit betekent onder andere dat het project gericht moet zijn op een bestaand knelpunt
en dat alle betrokken doelgroepen onderschrijven dat er behoefte is aan het project. Bovendien
mag het project maximaal 3 jaar duren.
Tot slot dient de aanvrager een rechtspersoon te zijn en ook een financiële bijdrage in het
project te doen. Aan de hand van de jaarrekening beoordeelt Innovatiefonds
Zorgverzekeraars wat een redelijke bijdrage is.
Waarom interessant voor zeldzame aandoeningen?
Zowel onder‐ als overbehandeling komt voor bij de zorg voor mensen met een zeldzame en/of
genetische aandoening. Soms kan die situatie niet toereikend veranderd worden, doordat
betrokkenen onvoldoende beschikken over competenties of kennis. In weer andere gevallen
wordt verandering verstoord, doordat er in de praktijk andere prikkels zijn waardoor er een
impasse ontstaat. Het bestaan van dit soort situaties is ook binnen de zorg voor zeldzame
en/of genetische aandoeningen niet onbekend. Deze subsidiemogelijkheid van Innovatiefonds
Zorgverzekeraars biedt patiëntenorganisatie(s) en patiëntvertegenwoordigers de mogelijkheid
om daar samen met de relevante zorgverleners verandering in te brengen. En daarnaast een
oplossing te bieden voor een knelpunt dat over‐en/of overbehandeling in de praktijk aanpakt.
Deadline:

Jaarthema voor 2016, zie de website van het Innovatiefonds
Zorgverzekeraars voor de details

===

Actuele subsidiemogelijkheden
Naast de mogelijkheden die Innovatiefonds Zorgverzekeraars biedt, zijn er meer
subsidiemogelijkheden voor zeldzame aandoeningen. Bijvoorbeeld bij ZonMw:
ZonMw:
Medische Producten Nieuw en Nodig
Vanuit dit programma wordt, in navolging van 2015, een prijs ter beschikking gesteld. Het doel
van deze jaarlijkse prijs is de samenwerking tussen patiënten(organisatie(s)) en onderzoekers te
bevorderen. De prijs is bedoeld voor het financieren van een (onderzoeks)project waarmee een
medisch product wordt ontwikkeld. Daarbij moet het project aansluiten bij een patiëntbehoefte.
Aan de eerste prijs is een bedrag van € 75.000,‐ verbonden. Voor meer informatie over het doel,
de bedragen die verbonden zijn aan de 2e en 3e prijs en de andere producten en diensten die
verbonden zijn aan de prijs, zie de website van ZonMw.
Het indienen van projecten voor deze prijs kan in drie categorieën:
1.
2.
3.

Ziekte voorkomen;
Ziekte herkennen;
Ziekte behandelen.
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Informatie over de procedure, criteria en voorwaarden is hier te vinden. Op de programmasite
vindt u meer achtergrondinformatie.
Waarom interessant voor zeldzame aandoeningen?
Voor mensen met een zeldzame aandoening geldt vaak dat er nog gezondheidswinst te behalen is
door het tijdig herkennen van de aandoening en of de behandeling te verbeteren. Via deze prijs is
het mogelijk voor de patiëntenorganisatie(s)/patiëntvertegenwoordiger om in samenwerking met
een onderzoeker een medisch product te ontwikkelen dat hier verbetering in kan brengen. Vorig
jaar vielen de projectaanvragen van een aantal zeldzame aandoeningen in de prijzen.
Datum geplaatst:
Deadline:

22 februari 2016
19 april 2016, 14:00 uur
===

Attenderen op
Naast deze subsidiemogelijkheden wil de VSOP u in dit subsidienieuws ook graag wijzen op het
volgende:

IMI Topics 2016
Op de website van het Innovative Medicines Initiative (IMI) staan op dit moment de
onderwerpen die in 2016 mogelijk in aanmerking komen voor subsidie. IMI heeft tot doel om
de zorg te verbeteren. Dit doet IMI door middel van het stimuleren van de ontwikkeling van
innovatieve medicijnen en door deze sneller beschikbaar te maken voor patiënten. Het is een
partnerschap tussen de Europese Unie (vertegenwoordigd door de Europese Commissie) en
de Europese farmaceutische industrie (vertegenwoordigd door EFPIA, the European
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).
===

VSOP denkt graag mee
Naast de informatie die de VSOP in dit subsidienieuws geeft, is de VSOP bereid met u mee te denken
over projectvoorstellen. De VSOP kan de wensen rond de specifieke thema’s inventariseren en contact
tussen patiëntenorganisaties onderling of met onderzoeksgroepen tot stand brengen. Neemt u contact
op met mevrouw T. van Veldhuizen (t.v.veldhuizen@vsop.nl) die u vervolgens in contact zal brengen
met één van de VSOP‐medewerkers die op dit terrein deskundig is.

===

Colofon
Het VSOP‐subsidienieuws verschijnt een aantal keren per jaar. Voor een gratis abonnement,
adreswijziging of afmelding kunt u contact opnemen met: vsop@vsop.nl
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Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel
van druk, microfilm of op een andere wijze zonder voorafgaand schriftelijke toestemming. © VSOP
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