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Q&A veelbelovende zorg 

 
In dit document vindt u reeds gestelde vragen terug. Bij de beantwoording van de 
vragen streven wij de grootste zorgvuldigheid na. Onderstaande tekst is een toelichting, 
bij verschillen tussen deze tekst en de regeling is de tekst van de regeling (Staatscourant 
d.d. 15-01-2019) leidend.  

 
 

DOEL REGELING 
 

Waarom is er een regeling veelbelovende zorg? 

Het doel van de Subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de 

patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Zorg wordt alleen 

vergoed vanuit het basispakket als het voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Met 

andere woorden, alleen zorg die ten minste even effectief is als de huidige standaard- of 

gebruikelijke behandeling(en) in Nederland is onderdeel van het Nederlandse basispakket. Via deze 

regeling is het mogelijk tijdelijk financiering te verkrijgen voor behandelingen die veelbelovend 

lijken zodat onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit kunnen worden verzameld over de 

effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe interventie t.o.v. de huidige standaard- of 

gebruikelijke behandeling(en). 

 

 

TIPS VAN DE ADVIESCOMMISSIE VEELBELOVENDE ZORG 
 
Welke tips heeft de adviescommissie? 

Op basis van de projectideeën die tijdens de eerste ronde zijn ingediend, geeft de adviescommissie 

u de volgende tips: 

- Vermeld bij het kopje INTRODUCTION AND RATIONALE het verwachte aantal patiënten dat in 

aanmerking komt voor de behandeling met de door u voorgestelde interventie;  

- Vermeld bij het kopje EXISTING EVIDENCE OF EFFECT, INTERVENTION wanneer de interventie 

op de markt is gekomen (nationaal en internationaal) en, indien van toepassing, de datum van 

verlening van de CE-markering; 

- Beschrijf bij het kopje ADDED VALUE de studies die al afgerond zijn of lopen waarvan de 

resultaten mogelijk gebruikt kunnen worden voor een beoordeling van de effectiviteit van de 

interventie bij de betreffende aandoening. Onderbouw daarnaast de meerwaarde van het door 

u voorgestelde onderzoek t.o.v. deze studies, oftewel beantwoord de vraag waarom het door u 

voorgestelde onderzoek noodzakelijk is voor de beoordeling van ‘de stand van de wetenschap 

en praktijk’; 

- Vermeld bij het tabblad PROGRAMMASPECIFIEK de belangrijkste literatuurreferenties voor uw 

projectidee (o.a. om de werkzaamheid en veiligheid te onderbouwen); 

- Zorg dat in uw projectgroep voldoende expertise zit (denk hierbij o.a. aan 

patiëntenparticipatie, implementatie, epidemiologie, statistiek, kosteneffectiviteit). 

 
 
OMVANG & CRITERA REGELING 
 

Welke zorgkosten worden vergoed? 
Indien de nieuwe interventie in de toekomst een standaard- of gebruikelijke behandeling(en) totaal 

of deels kan vervangen, dan mogen de totale kosten van de behandeling met de nieuwe interventie 

ten laste van de subsidie worden gebracht. Als de nieuwe interventie wordt toegevoegd aan de 

standaard- of gebruikelijke behandeling, dan mogen alleen de meerkosten van de behandeling met 

de nieuwe interventie ten laste van de subsidie worden gebracht. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-1444.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-1444.html
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Is een maximum subsidiebedrag voor projecten vastgesteld? 

Er is geen maximaal subsidiebedrag, behalve het subsidieplafond van de ronde. Bij de toetsing van 

aanvragen wordt onder andere gekeken of de gevraagde bedragen voor zorg en onderzoek 

realistisch lijken. Daarnaast ontvangt de aanvrager uiteindelijk alleen subsidie voor de werkelijk 

gemaakte kosten. Het subsidieplafond voor de eerste ronde bedraagt € 40 miljoen. 

 

Geldt de regeling ook voor betere diagnostiek (onderzoek) om betere zorg te kunnen 

leveren? 

Diagnostiek is niet uitgesloten. Voorwaarde is dat de interventie voldoet aan alle criteria uit de 

subsidieregeling. 

 

Kunnen niet-commerciële ATMP’s in aanmerking komen voor subsidie? 

Ja, dat kan als de interventie voldoet aan de criteria gesteld in de subsidieregeling. Als u een 

aanvraag indient voor een (niet-commerciële) ATMP, dan wordt u geadviseerd de regeling specifiek 

na te lezen op gestelde criteria voor ATMP’s.   

 

Komen aanvragen voor fysiotherapie in aanmerking? 

Ja, maar er kan alleen subsidie aangevraagd worden voor langdurige fysiotherapie (= na de 20ste 

sessie) als de aandoening op de chronische lijst staat. Dit omdat de eerste 20 behandelingen in 

beginsel zijn uitgesloten van vergoeding uit het basispakket (zie artikel 2.4 Besluit 

Zorgverzekering).  

 
Voor sommige onderzoeken kan 6 jaar te kort zijn. Is verlenging mogelijk? 

Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Aanvragen met een langere projectduur 

kunnen niet gehonoreerd worden.  

Tip: Heeft u een uitkomstmaat waarvoor u patiënten lang moet vervolgen, kijk dan of er een 

(surrogaat)uitkomstmaat is die u eerder kan bepalen én die een goede relatie heeft met deze 

uitkomstmaat. Wel is het noodzakelijk dat u deze relatie goed onderbouwt met gegevens uit de 

literatuur. 

 
Moet CE-markering bij aanvraag of (pas) bij start onderzoek in orde zijn? 

De CE-markering, indien van toepassing op de interventie, moet reeds bij het indienen van de 

uitgewerkte aanvraag in orde zijn. Bij het projectidee moet u er al zicht op hebben dat de CE-

markering er is als de uitgewerkte aanvraag wordt ingediend. Als dit niet zo is, raden we u aan te 

wachten tot de volgende subsidieronde. 

 

Bent u vrij om samen te werken met partners? 

Samenwerking wordt aangemoedigd. Steunbetuigingen van beroepsgroep en patiëntenvereniging 

zijn verplicht.  

 

Is het toegestaan een projectidee of aanvraag, welke in een eerdere ronde niet is 

gehonoreerd, bij een nieuwe ronde weer in te dienen? 

Ja, dat mag.  

 
Worden er voorwaarden aan de spreiding van onderzoek gesteld? 

Onderzoek met een landelijke dekking wordt aangemoedigd. Daarnaast gelden de gebruikelijke 

kwaliteitseisen.  

 

Wanneer gaat de looptijd van 6 jaar in? 

Uw project dient maximaal 6 maanden na ontvangst van het besluit van het Zorginstituut te 

starten. De startdatum geeft u aan in het projectidee en uitgewerkte subsidieaanvraag. Het is 

mogelijk dat u aan het begin van de looptijd een aantal maanden voorbereidingstijd inbouwt. Voor 

meer uitleg hierover, zie in de toelichting bij het aanmeldformulier projectidee pagina 3, 

STARTDATUM. 

 

Is er een overbruggingsfinanciering voor de interventie tussen het einde van het project 

en de uitslag van de duiding? 

Nadat het project is afgerond, adviseert het Zorginstituut binnen 6 maanden over wel/niet opname 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0018492/2019-06-26#Bijlage1
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/publicatie/2019/03/14/toelichting-bij-het-aanmeldformulier-projectidee
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in het basispakket (duiden). U ontvangt geen vergoeding gedurende deze tussenliggende periode 

voor het uitvoeren van de interventie. Bij een niet-eenmalige behandeling dient u van te voren na 

te denken over de methode waarmee u de behandeling medisch verantwoord kunt afbouwen of 

met welke alternatieve financieringsbronnen u de zorg kan blijven financieren bij de patiënten die 

hebben deelgenomen aan het onderzoek. 

 
Mogen er in ProjectNet andere bijlagen dan de verplichte bijlagen worden toegevoegd bij 

het projectidee en de uitgewerkte subsidieaanvraag? 

Nee, dit mag niet. Alleen de verplichte bijlagen zijn toegestaan. 


