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Subsidieronde Open Ronde 10 geopend bij 
ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen 

juli 2020 
Binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is de subsidieronde 
Open Ronde 10 opengesteld. Voor deze Open Ronde 10 geldt dat een relevante vraag of 
probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn. 
 
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 10 
Voor subsidieaanvragen binnen Open Ronde 10 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.  
 
De projecten in Open Ronde 10 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. 
 
Doel subsidieronde Open Ronde 10 

• Het onderzoek moet leiden tot winst voor de klinische praktijk: het verbetert het gebruik van 
beschikbare geneesmiddelen via optimalisatie van het effect op gezondheid en/of verhoging 
van de doelmatigheid. 

• Implementatie van de uitkomsten van het project moet worden gewaarborgd. 
• De aanvraag maakt helder dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen. 
• Een voorwaarde voor financiering is dat het voorstel een breed draagvlak heeft, waarbij de 

uitvoering bij voorkeur plaatsvindt in een samenwerkingsverband. 
 
Het totale beschikbare subsidiebudget voor Open Ronde 10 bedraagt 7 miljoen euro. De deadline 
voor het indienen van projectideeën binnen deze ronde is 22 september 2020, 14.00 uur. 
 
Informatie overige subsidieoproepen binnen GGG-programma 
Het onderdeel Complexe Interventies binnen de Open Ronde is voorlopig uitgesteld en staat voor 
2021 op de agenda. Op dit moment evalueren we de eerste vier rondes van de Rediscovery Ronde en 
op basis daarvan wordt besloten hoe een eventuele volgende Rediscovery Ronde ingevuld zal 
worden. Dit betekent dat we in 2020 geen Rediscovery Ronde zullen openstellen.    
Dit jaar kan nog wel een nieuwe BeNeFIT subsidieronde worden verwacht. 
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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. Er kan een telefonische afspraak worden gemaakt voor een 
uitgebreid gesprek. Daarnaast is er tot de deadline van de subsidieoproep twee keer per week een 
telefonisch spreekuur waarin de teamleden u direct te woord staan. 
Tel. (070) 349 54 64 
E-mail: geneesmiddelen@zonmw.nl  
 
Meer weten? 
Zie voor meer informatie de oproeptekst voor Open Ronde 10 en de speciaal hiervoor ingerichte 
informatiepagina: 

• Subsidieoproep Open Ronde 10 
• Informatiepagina over nieuwe subsidieronde Goed Gebruik Geneesmiddelen: Open 

Ronde 10 
• Openstaande subsidierondes 
• Overzicht Gehonoreerde projecten binnen subsidierondes GGG-programma 
• Over het GGG-programma 
• ZonMw-themapagina Geneesmiddelen 

mailto:geneesmiddelen@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-goed-gebruik-geneesmiddelen-open-ronde-10/
https://publicaties.zonmw.nl/informatiepagina-subsidieronde-open-ronde-10/
https://publicaties.zonmw.nl/informatiepagina-subsidieronde-open-ronde-10/
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/

