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Nieuwe subsidieoproepen open bij 
ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen 

juli 2019 
 
Binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) zijn de subsidierondes 
Open Ronde 9 en Rediscovery Ronde 4 opengesteld. Bij Open Ronde 9 is er ook dit jaar weer 
financiering voor projecten waarin complexe interventies centraal staan. Bij Rediscovery 
Ronde 4 is er wederom de mogelijkheid tot het indienen van projecten die zich in een vroegere 
fase bevinden en waaraan nog geen humane pilotdata ten grondslag liggen.  
 
Het GGG-programma richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Het doel van het 
programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten 
van bestaande geneesmiddelen. Projecten binnen dit programma kunnen zowel betrekking hebben op 
het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van 
geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. 
 
Open Ronde 9 
Voor subsidieaanvragen binnen Open Ronde 9 geldt dat een relevante vraag of probleem uit de 
praktijk met betrekking tot het goed gebruik van geneesmiddelen het uitgangspunt voor de aanvraag 
moet zijn; hierbij gelden geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. 
Open ronde 9 (deadline 17 september 2019, 14.00 uur) bestaat uit twee gedeelten, Onderdeel A en 
Onderdeel B. 
 
Onderdeel A 
Onderdeel A is bestemd voor reguliere open ronde projecten. Voor dit onderdeel is 5 miljoen euro 
beschikbaar. Deze projecten hebben tot doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van 
farmacotherapeutische zorg. Dit kan op het niveau van het geneesmiddel, waarbij het bijvoorbeeld 
kan gaan om het gebruik van een geneesmiddel voor de indicatie waarvoor het geregistreerd is of 
voor groepen die buiten het kader van de registratie vallen. Of het project heeft tot doel een bijdrage te 
leveren op het niveau van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. 
 
Onderdeel B 
Onderdeel B betreft projecten die voldoen aan de criteria van onderdeel A, maar waarin complexe 
interventies centraal staan. Voor dit onderdeel is 2 miljoen euro beschikbaar. 
Onder een complexe interventie verstaan we een interventie die uit meerdere op elkaar ingrijpende 
componenten bestaat, waarbij het niet noodzakelijkerwijs op voorhand duidelijk is welke van de 
componenten specifiek voor het gewenste effect zorgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de combinatie 
van een schriftelijke keuzehulp en een gespreksmethode die uit meerdere stappen bestaat, die samen 
als doel hebben om tot een gezamenlijke beslissing te komen over gebruik van een specifiek 
geneesmiddel. Of aan ontslagbegeleiding in het ziekenhuis, gecombineerd met de 
informatieoverdracht naar de zorgverleners in de eerste lijn, en begeleiding bij het medicatiegebruik 
na ontslag. Bij de interventie zijn diverse disciplines / zorgverleners betrokken, die bij voorkeur 
werkzaam zijn in verschillende settingen van het zorglandschap. Dit type onderzoek vindt 
voornamelijk plaats in diverse settingen, zoals eerste lijn, ziekenhuis en verpleeghuis en deels over 
settingen heen (ketenzorg).  
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Binnen projecten in onderdeel B is nadrukkelijk ruimte voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve 
onderzoeksmethoden. Daarnaast is er ruimte voor deelprojecten die gericht zijn op de optimalisatie 
van (de toepassing van) de interventie. Thema’s die zich lenen voor dergelijke complexe interventies 
zijn bijvoorbeeld polyfarmacie, therapietrouw, stoppen / afbouwen van medicatie of 
medicatieoverdracht. 
 
Het totale beschikbare subsidiebudget voor Open Ronde 9 bedraagt 7 miljoen euro. De deadline voor 
indienen van projectideeën binnen Open Ronde 9 is 17 september 2019, 14.00 uur. 
 
 
Rediscovery Ronde 4 
Onder drug rediscovery verstaan we onderzoek naar de toepassing van een bestaand geneesmiddel 
bij een nieuwe indicatie. In de Rediscovery Ronde kunnen specifiek projecten worden ingediend die 
zich richten op klinisch 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.  
Om beter tegemoet te komen aan de vragen die er op dit moment liggen op het gebied van drug 
rediscovery zijn de kaders van de ronde uitgebreid. In deze ronde kunnen daarom 2 type 
projectideeën worden ingediend, door ZonMw gedefinieerd als: vroegefase-projecten en vervolgfase-
projecten. Idealiter vormen bestaande humane pilotdata en een aannemelijk verondersteld 
werkingsmechanisme voor de nieuwe indicatie de basis van de voorgestelde studie (vervolgfase-
project). In deze ronde kunnen ook projectideeën worden ingediend gebaseerd op een aannemelijk 
signaal uit de zorg, laboratorium- of diermodellen of een andersoortige analyse. 
 
Vroegefase-project 
Dit type projectidee betreft een proof-of-concept, oftewel een vroege klinische evaluatie of hypothese-
bevestigende humane pilot. Het projectidee is gebaseerd op een aannemelijk signaal uit de zorg op 
laboratorium- en/of diermodellen, op literatuur en/of op een andersoortige analyse die de stap naar 
een klinische studie rechtvaardigt. In deze fase zijn echter nog geen valide humane pilotdata 
beschikbaar die een trial in een grotere populatie rechtvaardigen. 
 
In het geval van een vroegefase-project beschrijft het projectidee in grote lijnen een vervolgstudie naar 
de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van het middel. Deze vervolgstudie sluit direct aan op de 
vroege, meer exploratieve, fase.   
 
Vervolgfase-project 
De projectideeën vallend onder de zogenoemde ‘vervolgfase-projecten’ konden in eerdere 
Rediscovery rondes en nu ook in deze Rediscovery Ronde 4 worden ingediend. Dit soort projecten 
beslaan confirmatory/pivotal trials die voortbouwen op humane pilotdata en die in een grotere 
populatie, op basis van hardere eindpunten, een meer definitief antwoord trachten te geven op de 
vraag of en hoe het middel in de klinische praktijk kan worden ingezet.  
 
Binnen deze ronde is cofinanciering door bedrijven gewenst waar mogelijk en zinvol. 
 
Het totale beschikbare subsidiebudget voor Rediscovery Ronde 4 bedraagt 1 miljoen euro. De 
deadline voor indienen van projectideeën binnen de Rediscovery Ronde 4 is 17 september 2019, 
14.00 uur. 
 
Contact met het team voor specifieke vragen  
Heeft u een specifieke vraag over uw aanvraag, dan kunt u contact (telefonisch/mail) opnemen met de 
teamleden van de Open Ronde en de Rediscovery Ronde. Er kan een telefonische afspraak worden 
gemaakt voor een uitgebreid gesprek. Daarnaast is er tot de deadline van de subsidieoproep een 
telefonisch spreekuur waarin de teamleden u direct te woord staan. 
Tel. (070) 349 54 64 
E-mail: geneesmiddelen@zonmw.nl 
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Meer weten? 
Zie voor meer informatie de oproepteksten voor beide rondes en de speciaal hiervoor ingerichte 
informatiepagina: 

• Subsidieoproep Open Ronde 9 
• Subsidieoproep Rediscovery Ronde 4 
• Informatiepagina over nieuwe subsidierondes Goed Gebruik Geneesmiddelen: Open 

Ronde 9 & Rediscovery Ronde 4 
• Openstaande subsidierondes 
• Overzicht Gehonoreerde projecten binnen subsidierondes GGG-programma 
• Over het GGG-programma 
• ZonMw-themapagina Geneesmiddelen 

  

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-goed-gebruik-geneesmiddelen-open-ronde-9/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-goed-gebruik-geneesmiddelen-rediscovery-ronde-4/
https://publicaties.zonmw.nl/informatie-over-nieuwe-subsidierondes-goed-gebruik-geneesmiddelen-open-ronde-9-rediscovery-ronde-4/
https://publicaties.zonmw.nl/informatie-over-nieuwe-subsidierondes-goed-gebruik-geneesmiddelen-open-ronde-9-rediscovery-ronde-4/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/t/subsidierondes/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/programmas/project-detail/personalised-medicine/whole-genome-sequencing-for-cost-effective-diagnostic-evaluation-of-patients-with-primary-immunodefi/
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Social media berichten di 9-7-2019 
 
Er staan 2 subsidieoproepen open binnen het programma Goed Gebruik 
Geneesmiddelen; Open Ronde 9 en Rediscovery Ronde 4. Indienen kan tot 17 
september, 14.00 uur. Bekijk de speciale informatiepagina / Lees hier over de 
subsidieoproepen.  
 
Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft 2 nieuwe subsidieoproepen 
opengesteld: Open Ronde 9 en Rediscovery Ronde 4. Indienen kan tot 17 september, 
14.00 uur. Lees hier over de subsidieoproepen. 
 
De subsidieoproep Open Ronde 9 vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen 
is opengesteld; een relevante vraag of probleem uit de praktijk mbt het goed gebruik van 
geneesmiddelen is uitgangspunt voor de aanvraag. Deadline: 17 september, 14.00 uur. 
Lees over de subsidieoproep 
 
De subsidieoproep voor Rediscovery Ronde 4 vanuit het programma Goed Gebruik 
Geneesmiddelen is opengesteld. Rediscovery betreft de ontwikkeling van een nieuwe 
toepassing voor een bestaand geneesmiddel. Indienen kan tot 17 september, 14.00 uur. 
Lees hier over de subsidieoproep. 
 

 

 


