
 1 

 

 

 

VSOP-subsidienieuws  
Nummer 13, December 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 

aandacht voor twee actuele subsidiemogelijkheden. Tips, suggesties of adviezen naar aanleiding van deze of 

voorgaande subsidienieuws edities zijn van harte welkom! 

 

 

Actuele subsidiemogelijkheden:  

In dit subsidienieuws is er aandacht voor actuele subsidiemogelijkheden bij respectievelijk: KWF en 

ZonMw. 

 

1. KWF: 

Implementatieprojecten 
 

KWF biedt met de financieringsvorm implementatieprojecten de kans om waardevolle 

concrete toepassingen binnen de oncologie te implementeren in Nederland. Voorbeelden  

van toepassingen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden: 

- Concrete toepassingen op het gebied van kankerbestrijding, deze concrete toepassingen 

dienen klaar te zijn voor (nationale) implementatie en dus voldoende getoetst te zijn; 

- Concrete toepassingen die bijdragen aan de doelstelling van KWF: minder kanker,  

meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor (ex-)patiënten; 

- Concrete toepassingen die de overgang van lokaal naar regionaal en uiteindelijk  

nationaal gebruik met zich meeneemt kan onderdeel zijn van het implementatieproject. 

Het gaat dan om toepassingen die alleen nog in onderzoeksverband of op kleine schaal 

worden toegepast of onderzocht, maar op termijn wel op nationale schaal kunnen  

worden aangeboden; 

- Concrete toepassingen die in een academische omgeving zijn ontwikkeld en nu in het 

bezit zijn of onder beheer vallen van een private partij, maar waarvoor nog specifieke 

implementatie activiteiten nodig zijn; 

- De implementatie moet in Nederland worden uitgevoerd en het zwaartepunt van het 

project moet in Nederland liggen, maar het project mag een buitenlandse component 

hebben; 
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- Het zwaartepunt van de aanvraag moet liggen bij de daadwerkelijke nationale 

implementatie van een concrete toepassing, maar implementatieonderzoek kan onderdeel 

van het implementatieproject zijn.  

 

De hierboven genoemde voorbeelden zijn korte omschrijvingen. Zie voor de volledige details,  

meer informatie over en een uitgebreide beschrijving van het doel, de aanvraagomschrijving 

en aanvullende informatie de website van KWF en meer specifiek het document ‘guideline 

pilot implementation’. In het Guideline document (in het Engels) wordt onder andere 

uitgebreid beschreven welke projecten voor een aanvraag in aanmerking komen. Daarnaast 

wordt ook aangegeven welke informatie in het aanvraagformulier aangeleverd moet worden.  

 

Voorwaarden en criteria 

Voor deze financieringsvorm zijn er geen richtlijnen voor de looptijd van het project en voor 

de kosten. De opgegeven looptijd en het aangevraagde budget dienen evenredig in 

verhouding te staan tot de geplande projectactiviteiten. Zie voor een compleet overzicht en  

de beschrijving van de voorwaarden en  criteria de website van KWF. 

 

Waarom interessant voor zeldzame aandoeningen? 

Sommige vormen van kanker zijn zeldzaam en/of genetisch, bijvoorbeeld kanker bij kinderen. 

Naar deze vormen van kanker wordt in meer of minder intensieve mate onderzoek gedaan. 

Zorg dragen voor een goede implementatie van nieuwe toepassingen is belangrijk, zodat 

nieuwe en reeds bestaande patiënten van deze nieuwe toepassingen gebruik kunnen maken. 

Met als doel dat de kans op genezing wordt vergroot en/of kwaliteit van leven verbetert.  

 

Deadline:   8 maart 2017, voor 12.00 uur 

 

 

2. ZonMw: 

Create Health – Kennisbasis e-health voor gezond en actief ouder worden 
 

Het doel van ZonMw met het programma Create Health, is bijdragen aan de uitdaging om 

gezond en actief ouder te worden. Met Create Health wil ZonMw partijen uit de creatieve 

industrie en zorg en welzijn bij elkaar brengen, kennisontwikkeling ondersteunen en kennis 

delen. De creatieve industrie en de zorg en welzijnsorganisaties moeten samen antwoord 

geven op de vraag welke kennis nodig is om betekenisvolle en gebruiksvriendelijke e-health 

applicaties te kunnen ontwikkelen die ouderen kunnen helpen en ondersteunen. Het streven 

is dat die e-health applicaties kunnen bijdragen aan gezond en actief ouder worden of 

bijdragen aan het succesvol en duurzaam gebruiken van bestaande toepassingen. Zie voor 

meer informatie de website van ZonMw en meer specifiek de volledige subsidieoproep.  

 

De aanvraag moet aansluiten bij (een van) de drie thema’s van het Create Health programma: 

- Thuiszorg en Zelfmanagement; langer zelfstandig met dementie; 

- Preventie overgewicht; voorkomen van overgewicht d.m.v. leefstijlbeïnvloeding; 

- Preventie eenzaamheid; voorkomen van eenzaamheid bij kwetsbare ouderen. 

 

Onderwerpen die niet in aanmerking komen voor deze subsidieoproep zijn: 

- Onderzoek dat niet fundamenteel van aard is; 

- Het (door)ontwikkelen van e-health applicaties. 

Zie voor meer informatie de volledige subsidieoproep. 

 

 

https://www.kwf.nl/onderzoek/poi/Pages/Implementatieprojecten.aspx
https://www.kwf.nl/SiteCollectionDocuments/Guidelines%20pilot%20Implementation%20Projects.pdf
https://www.kwf.nl/onderzoek/poi/Pages/Implementatieprojecten.aspx
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/create-health-kennisbasis-e-health-voor-gezond-en-actief-ouder-worden/
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Create_Health_-_Kennisbasis_e-health_voor_gezond_en_actief_ouder_worden.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Create_Health_-_Kennisbasis_e-health_voor_gezond_en_actief_ouder_worden.pdf
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Criteria en voorwaarden 

De aanvraag moet gedaan worden door een samenwerkingsverband bestaande uit: 

- Onderzoeksorganisatie die actief is in de zorg en welzijn; 

- Onderzoeksorganisatie die actief is in de creatieve industrie; 

- Vertegenwoordiging vanuit de doelgroep; 

- Onderneming. 

De hoofdaanvrager wordt geleverd door één van de twee onderzoeksorganisaties. Daarnaast 

heeft ZonMw een aantal algemeen geldende relevantiecriteria, deze zijn hier te vinden en ook 

in de volledige subsidieoproep. 

 

Projectduur en budget 

De duur van het project mag maximaal 36 maanden bedragen. De subsidie bedraagt 

maximaal 250.000 euro per project. Daarnaast moet er cofinanciering worden geleverd, zie 

hiervoor de site van ZonMw. Ook staat er op de website van ZonMw  en in de volledige 

subsidieoproep informatie over voorwaarden en financiering. 

 

Waarom interessant voor zeldzame aandoeningen? 

Alle drie de thema’s/onderwerpen die in aanmerking komen, kunnen ook van toepassing zijn 

op mensen met zeldzame en/of genetische aandoeningen. Problemen die door de aandoening 

zijn ontstaan of naast de aandoening kunnen bestaan. Zeker als een probleem als overgewicht 

of eenzaamheid het gevolg is van de aandoening, dan vraagt een e-health toepassing 

misschien om een andere aanpak.  Het is dus belangrijk dat het bij het ontwikkelen van kennis 

ook gekeken wordt naar de criteria die voor mensen met zeldzame en/of genetische 

aandoeningen relevant zijn. 

 

Deadline indienen projectidee: 17 januari 2017, 14.00 uur 

 

= = = 

 

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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