VSOP-subsidienieuws
Nummer 12, September 2016

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 worden
drie subsidiemogelijkheden bij ZonMw uitgelicht. Tips, suggesties of adviezen naar aanleiding van deze of
voorgaande subsidienieuws edities zijn van harte welkom!

Uitgelichte Fonds:
In dit subsidienieuws aandacht voor drie subsidiemogelijkheden bij ZonMw.

1. Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) – Open Ronde 6
Het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen is het doel
van het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, het richt zich op het verbeteren
van de farmacotherapeutische zorg. Het gaat daarbij zowel om het verbeteren van het
geneesmiddel als het gebruik van het middel in de dagelijkse zorg.
In deze ronde is het daarbij van belang dat de aanvraag gebaseerd is op een relevante vraag of
probleem uit de praktijk. Aanvragen waarbij zorgverleners uit verschillende instellingen en
verschillende lijnen samenwerken (transmurale zorg) worden aangemoedigd (zie bijlage).
Let op:
- Voor gepast gebruik van antibiotica verwijst ZonMw naar het ABR-programma;
- Voor bestudering van de effectiviteit van een veelbelovende toepassing van een bestaand
geneesmiddel (uit patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd
verwijst ZonMw naar een aparte subsidieronde. (Ter informatie: de tweede
subsidiemogelijkheid van ZonMw die in dit subsidienieuws kort wordt omschrijving
betreft die aparte subsidieronde.)
Bedrag en looptijd
In principe zijn er geen beperkingen t.a.v. bedrag en looptijd van het onderzoek. Wel dienen
budget en looptijd realistisch en goed onderbouwd te zijn.
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Cofinanciering is een aanbeveling, maar geen vereiste. Zie voor meer informatie de website
van ZonMw.
Criteria
Voor de aanvraag gelden de standaard relevantie- en kwaliteitscriteria.
Daarnaast geldt het programmaspecifieke relevantiecriterium 'relevantie voor de praktijk'
waarbij aandacht is voor de deelaspecten:
1. Concrete opbrengsten;
2. Implementeerbaarheid van de resultaten.
Op de website van ZonMw staat meer informatie over enkele belangrijke voorwaarden, de
randvoorwaarden, algemene criteria, procedurele criteria en de algemene subsidiebepalingen.
De verwachting van ZonMw is dat niet alle honorabele voorstellen voor subsidie in
aanmerking komen. Zie de website voor informatie over de onderdelen waar de commissie
prioriteit aan geeft bij een gelijke kwaliteits- en relevantiescore en wanneer het beschikbare
budget niet toereikend is.
Meer informatie is te vinden in de brochure over de procedure voor de beoordeling van
subsidieaanvragen. Informatie over het tijdspad is te lezen op de website van ZonMw.
Waarom interessant voor zeldzame aandoeningen?
Het verbeteren van een geneesmiddel of het beter inzetten van dat geneesmiddel in de
dagelijkse zorg is een vraagstuk waar ook zeldzame en/of genetische aandoeningen mee te
maken kunnen hebben. Deze subsidieronde is een kans voor patiënten(organisatie(s)) en
relevante zorgverleners en onderzoekers om daar meer inzicht in te verkrijgen en (mogelijk)
verandering tot stand te brengen.
Deadline:

27 september 2016, 14:00 uur

2. Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) – Rediscovery Ronde 1
Het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen is het doel
van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw. In de Rediscovery Ronde
gaat het specifiek om projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of
dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel
(niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.
Een aannemelijk verondersteld werkingsmechanisme voor de nieuwe indicatie en bestaande
pilotdata vormen de basis van de voorgestelde studie.
De onderzoeken dienen de aanzet te vormen tot een registratietraject, waarbij de
doorgeleiding van rediscovery producten naar de klinische praktijk voor een maatschappelijk
aanvaardbare prijs wordt geborgd. Voor meer informatie zie de website van ZonMw en de
toelichting op het programmakader.
Zie voor meer informatie over de randvoorwaarden, beoordelingsprocedure, procedure en
tijdpad de website van ZonMw.
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Waarom interessant voor zeldzame aandoeningen?
De ‘bijwerking’ van een geneesmiddel voor de ene aandoening kan weleens behulpzaam zijn
bij een andere aandoening. Het zal niet de eerste keer zijn dat er op die manier (toevallig) een
geschikt middel voor een (zeldzame en/of genetische) aandoening wordt gevonden, zeker niet
voor aandoeningen die bij kinderen voorkomen. Deze subsidiemogelijkheid is dan ook
interessant voor die aandoeningen waarbij een middel wordt gebruikt dat (nog) niet is
geregistreerd voor die aandoening en waarvoor nog onderzoek nodig is naar effectiviteit en/of
dosisoptimalisatie.
Deadline:

27 september 2016, 14:00 uur

3. Doelmatigheidsonderzoek - open ronde, 2018, onderzoek naar nieuwe
veelbelovende interventies
Het doel van ZonMw met deze subsidieoproep is kennis verkrijgen over effectiviteit en
kosteneffectiviteit van nieuwe veelbelovende interventies. Het gaat dan om diagnostische,
therapeutische en/of verzorgende interventies die gezondheidsproblemen op een nieuwe
manier benaderen. Met ‘veelbelovend’ doelt ZonMw op een interventie waarvan verwacht
wordt dat die substantiële doelmatigheidswinst zal opleveren en kansrijk is voor landelijke
implementatie.
De interventie mag nog niet in het basispakket van de zorgverzekering zijn opgenomen, maar
moet daar wel toe kunnen gaan behoren in de toekomst. Zie voor meer informatie over deze
subsidiemogelijkheid en wat ZonMw precies verstaat onder doelmatigheidsonderzoek, de
website van ZonMw.
Onderzoek dat aan onderstaande voorwaarden voldoet komt voor subsidie in aanmerking,
een uitgebreide omschrijving staat op de website van ZonMw:
Doelmatigheidsonderzoek;
Nieuwe veelbelovende interventies;
Basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz)-zorgpakket;
Aannemelijkheid effectiviteit (pilotgegevens beschikbaar);
Multicenter samenwerkingsverband.
Ook belangrijk te melden is welke voorstellen niet in aanmerking komen deze subsidieronde,
zie voor een uitgebreide omschrijving de website van ZonMw:
Onderzoek naar de organisatie van zorg;
Onderzoek naar universele, selectieve en geïndiceerde preventie, omdat dat valt onder het
programma preventie. Uitzondering is zorggerelateerde preventie, waaronder
terugvalpreventie (zie de website voor meer informatie);
Onderzoek naar geneesmiddelen, zoals gedefinieerd in de geneesmiddelenwet, omdat dit
valt onder het programma goed gebruik geneesmiddelen. Onderzoek waarbij een
geneesmiddel vergeleken wordt met een niet-farmacotherapeutische
behandeling/interventie is hierop een uitzondering en passen wel binnen deze
subsidieronde (zie de website voor meer informatie);
Onderzoek naar topreferente zorg.
Voor meer informatie over de algemene ZonMw-criteria zie de brochure.
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Informatie over de relevantiecriteria, kwaliteitscriteria, randvoorwaarden, procedure en
tijdpad is te lezen op de website van ZonMw.
Waarom interessant voor zeldzame aandoeningen?
Voor veel zeldzame en/of genetische aandoeningen is nog geen op genezing gericht
geneesmiddel of behandeling beschikbaar. Soms zijn er wel mogelijkheden tot begeleiding,
revalidatie of symptoom onderdrukkende medicatie. In de zoektocht naar een geneesmiddel
of goede begeleiding en revalidatie stuiten wetenschappers en patiënten soms op
veelbelovende interventies. Deze subsidiemogelijkheid biedt de kans om na te gaan of die
interventies inderdaad effectief zijn.
Deadline:

4 oktober 2016, 14.00 uur
===

Actuele subsidiemogelijkheden
Naast de mogelijkheden die ZonMw biedt, zijn er meer subsidiemogelijkheden voor zeldzame en/of
genetische aandoeningen. Bijvoorbeeld bij Innovatiefonds Zorgverzekeraars:
Innovatiefonds Zorgverzekeraars:
Jaarthema 1: Verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten door onder- en
overbehandeling tegen te gaan.
In VSOP-subsidienieuws nummer 11 kwam deze subsidiemogelijkheid al uitgebreider aan bod.
Voor de tweede helft van 2016 heeft het bestuur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars
besloten dit thema, aangescherpt, te handhaven. Vandaar dat deze mogelijkheid nogmaals onder
de aandacht wordt gebracht.
In de zorg, ook die voor zeldzame aandoeningen, is sprake van onder- en/of overbehandeling.
Dit kan verschillende oorzaken hebben, de Beroepsverenigingen van artsen en de betrokken
patiëntenorganisatie(s) onderschrijven het bestaan ervan, maar de situatie verandert in de praktijk
onvoldoende of niet. Dit thema heeft als doel projecten te ondersteunen waarvan de
oplossingsrichting is afgestemd op de oorzaak van die onder- en/of overbehandeling. Patiënten
kunnen de sleutel tot het verminderen van onder- en/of overbehandeling in handen hebben,
daarom dienen zij direct betrokken te zijn in de uitvoering van het project.
Een uitgebreide beschrijving van Jaarthema 1 is te lezen op de website van het Innovatiefonds
Zorgverzekeraars. Daar is ook meer informatie te vinden over de randvoorwaarden en de
algemene voorwaarden.
Waarom interessant voor zeldzame aandoeningen?
Zowel onder- als overbehandeling komt voor bij de zorg voor mensen met een zeldzame en/of
genetische aandoening. 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
===
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Attenderen op
Naast deze subsidiemogelijkheden wil de VSOP u in dit subsidienieuws ook graag wijzen op het
volgende:

Horizon 2020
Het H2020 Health werkprogramma voor 2017 is definitief en gepubliceerd. Meer informatie is
te vinden in het persbericht en de bijlage die te vinden zijn via de website van de Europese
Commissie.
Hersenstichting
Hersenaandoeningen behandelbaar en geneesbaar maken is een doel van de Hersenstichting.
Dit willen ze onder andere bereiken door het financieren van onderzoek in het nieuwe
onderzoeksprogramma: ‘Snel Beter Behandelen’. Het programma is gericht op ‘Het
optimaliseren van bestaande behandelingen en het ontwikkelen van nieuwe behandelingen,
die binnen vijf jaar in de kliniek toegepast kunnen worden’. Zie voor meer informatie en het
indienen van vooraanmeldingen de website van de Hersenstichting.
===

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

Koninginnelaan 23 I 3762 DA Soest I 035- 603 40 40 I vsop@vsop.nl I www.vsop.nl
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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