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De procedure Steunbrief van de NVVC  
In 2019 is de commissie Wetenschap & Innovatie op -
gericht om het verenigingsbeleid op deze kerngebieden 
een betere inrichting te geven. De directe aanleiding was 
tweeledig; de opstelling van de Kennisagenda Cardio -
logie, en de toenemende problemen rondom vergoeding 
van nieuwe behandelingen. De commissie heeft als 
doelstelling cardiologen en wetenschappers te steunen 
om initiatieven op beide terreinen verder te brengen.  
In 2019 werd daarom de procedure ‘aanbeve lings  brief 
NVVC bij indienen subsidieaanvraag zorgevaluatie of 
innovatie’ (Steunbrief NVVC) opgezet. Bij veel van de 
calls door subsidieverstrekkers zoals ZonMw is een 
dergelijke steunbetuiging verplicht aan het begin of het 
lopende subsidieproces. Bij sommige calls zoals die van 
ZE&GG 2020 en COVID-19 Kennisagenda moeten de 
onderzoeksvoorstellen zelfs via de weten schappelijke 
verenigingen worden ingediend. Het is van belang om de 
voorwaarden voor de subsidiecalls en de bijbehorende 
deadlines goed door te nemen om tijdig steun te vragen 
en te krijgen van de NVVC. 
 
In de afgelopen 3 jaar heeft de opzet van de Steunbrief 
NVVC enige veranderingen ondergaan. In het begin werd 
steun in het algemeen gegeven aan bijna iedereen die 
daarom vroeg. Dat leidde tot veel last-minute verzoeken, 
zonder mogelijkheden om het nut voor de cardiologie en 
de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel te beoordelen. In 
2020 hebben W&I en het NVVC-bestuur besloten tot een 
andere werkwijze. Daarbij spelen de werkgroepen een 
belangrijke rol zowel op het gebied van zorgevaluatie als 
innovatie. Onderzoekers wordt aangeraden om tijdig te 
beginnen met het vormen van een netwerk om hun 
onderzoeksvoorstel breed te laten steunen. Daarbij dient 
steun te worden gezocht bij de betreffende werkgroep, 
waarbij ook een liaison van W&I actief mee kan helpen. 
Bij zorgevaluatie subsidie-aanvragen wil de NVVC met 
name onderzoek steunen naar onderwerpen die op de 
Kennisagenda staan. Momenteel leggen W&I en BCC 
gezamenlijk de laatste hand aan een document voor de 
route van innovatie naar verzekerde zorg. Ook daarbij 
staat de bottom-upwerkwijze centraal waarbij onder -
zoekers tijdig hun initiatieven beleggen in netwerken met 
steun van de werkgroep en de NVVC. Met deze werkwijze 
kiest de NVVC ervoor onderwerpen te steunen die breed 
gedragen worden door, en van belang zijn voor alle 

cardiologen om de juiste zorg aan hun patiënten te 
kunnen bieden. 
 
De procedure Steunbrief NVVC in het kort: 
 – Alleen NVVC-leden kunnen een steunbrief aanvragen.  
 – Aanvraag heeft draagvlak bij NVVC-werkgroep(en) 

blijkend uit een aanbevelingsbrief. 
 – Houd rekening met de indieningscriteria (onder 

andere Kennisagenda). 
 – Tenminste 4 weken voor de deadline van de subsidie -

ronde een verzoek indienen via het digitale aanmeld- 
formulier in het NVVC-netwerk (via button op W&I-
pagina op nvvc.nl). 

 
 
Kennisagenda  
Door: Karin Jansen (NVVC) 
                                                    
                                                    

Subsidiemogelijkheden voor de Kennisagenda 
 
Kennisagenda NVVC: waar staan we? 
In 2019 heeft de NVVC de Kennisagenda gepubliceerd met 
daarop elf actuele onderzoeksvragen voor de dage lijkse 
cardiologische praktijk. De Kennisagenda wordt elke 5 jaar 
geactualiseerd. Drie van de elf kennishiaten komen of zijn 
in onderzoek (02 CTCA en coronairlijden; 04 meerwaarde 
telemonitoring; 05 profylactisch ICD-implantatie).  
Voor twee kennishiaten zijn onderzoeks voorstellen in  
een (ver) gevorderd stadium en op zoek naar subsidie  
(01 Non-STEMI en CAG; 10 Bepaling aortadiameter). 
Mogelijk zijn er ook onder zoeks voor stellen waarvan de 
NVVC nog niet op de hoogte is. We horen het graag zodat 
we deze initiatieven kunnen ondersteunen! 
Door de pandemie zijn in het afgelopen jaar subsidie -
rondes uitgevallen of uitgesteld. Na de zomer kunnen 
subsidie aanvragen weer ingediend worden voor onderzoek 
naar bestaande zorg (zorgevaluatie) op de Kennisagenda 
NVVC. Tijd dus om u voor te bereiden.  
 
Doelmatigheidsonderzoek ZonMw 
Sinds 2000 is dit hét subsidieprogramma dat bij uitstek 
geschikt is voor onderzoek naar bestaande zorg. Uit 
externe evaluatie over de jaren 2006-2017 bleek dat 
relatief lage bedragen naar de cardiologie (en oncologie) 
zijn gegaan. Dit is door SiRM (Strategies in Regulated 
Markets) geduid als mogelijk gevolg van beschikbare 
onderzoeksgelden bij de Hartstichting.  
Jaarlijks is er een open ronde met indieningsdatum in 
sep tember. In 2020 kon de ronde vanwege COVID-19 niet 
doorgaan, maar het gereserveerde budget is toegevoegd 
aan de komende ronde(s). Meer kansen voor honorering 
dus! 
De subsidieoproep is al gepubliceerd: deadline  
7 september 2021, budget 7,42 miljoen euro.  
www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-
subsidieoproepen  
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Betere zorg voor hartpatiënten door wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Dit gebeurt door het stimuleren van klinisch 
toegepast wetenschappelijk onderzoek, door het bevorderen van innovatie (technisch/organisatie van zorg) en door het 
doorgeleiden van beide naar de cardiologische praktijk.
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Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) 
Het programma ZE&GG bestaat sinds 2019 en is, binnen 
het hoofdlijnenakkoord, een initiatief van medisch  
spe cia listen, patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, 
zorg verzekeraars en overheid. ZE&GG richt zich op 
onder zoeksvragen in de bestaande medisch specia lis ti -
sche zorg van vooral beroepsgroepen (Kennis agenda’s) 
en zorgverzekeraars (budgetimpact).  
In 2021 komt er geen subsidieronde; wel wordt na de 
zomer duidelijk hoe de ronde 2022 eruitziet. Weten schap -
pelijke verenigingen, zoals de NVVC, hebben een belang - 
rijke rol in ZE&GG, ondere andere omdat zij onderzoeks- 
voorstellen voordragen. De NVVC hanteert hierbij als 
voorwaarde dat er draagvlak is bij de werk groep(en) en  
dat het onderwerp op de Kennisagenda staat. 
Oproep voor indiening begin 2022. Budget bedroeg 
eerder circa zes miljoen euro. 
www.zorgevaluatiegepastgebruik.nl  
 
Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) en Hartstichting 
DCVA is sinds 2019 een samenwerkingsverband van in -
middels 19 (onderzoeks)organisaties en beroeps groe pen 
in het cardiovasculaire veld. Deelnemers aan het DCVA-
leiderschapsprogramma zullen advies uitbrengen hoe 
zorgevaluatie structureel ingebed kan worden in DCVA. 
Ook maakt DCVA een analyse van de kennis -
hiatenagenda’s en een roadmap om onderzoek op de 
prioriteiten van de DCVA-partners mogelijk te maken. 
Hopelijk resulteert dit in uitbreiding van mogelijkheden 
of consortia voor zorgevaluatieonderzoek bij DCVA  
en/of Hartstichting. https://dcvalliance.nl/, 
www.hartstichting.nl/wetenschappelijk-onderzoek 
 
 
Innovatie  
Door: Hedi Schelleman                      Mirte Brom  
(Zorginstituut Nederland)                    (ZonMw)  
 
 
Subsidieregeling veelbelovende zorg is de springplank 
naar het basispakket 
 
Van veelbelovende zorg naar verzekerde zorg is vaak een 
lange weg. Alleen bewezen effectieve zorg wordt vergoed 
vanuit de basisverzekering. Om aan te tonen dat zorg 
voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding uit het 
basispakket is grootschalig en kwalitatief goed onderzoek 
nodig. Dit onderzoek kost veel geld. Met name de kosten 
om patiënten te kunnen behandelen met veelbelovende 
zorg zijn hoog. Dit is vaak dé bottleneck voor onder -
zoekers die een vergelijkende studie willen doen naar  
een nieuwe behandeling versus standaardzorg. Veelbelo -
vende zorg komt hierdoor niet of vertraagd beschikbaar 
voor patiënten.  
 
Om te bevorderen dat deze zorg sneller beschikbaar komt 
voor patiënten via het basispakket, voert het Zorginsti tuut 

in samenwerking met ZonMw sinds 2019 de subsidie rege -
ling veelbelovende zorg uit. Jaarlijks is er bijna 70 miljoen 
beschikbaar, verdeeld over twee rondes. De subsidierege -
ling veelbelovende zorg fungeert als een springplank naar 
het basispakket voor veelbelovende zorg in Nederland.  
 
Wat komt in aanmerking 
Binnen de subsidieregeling veelbelovende zorg wordt 
onderzoek gefinancierd dat de effectiviteit van een 
nieuwe zorgbehandeling probeert aan te tonen in ver -
gelijking met de standaardbehandeling. De tijd is rijp 
voor een subsidieaanvraag als nog maar één onderzoek 
noodzakelijk is voor de beslissing over opname in het 
basispakket. Een aanvraag komt te laat als (internatio -
naal) onderzoek al loopt waarmee de pakketvraag 
beantwoord kan worden. Voorwaarde is dat er voldoende 
(verifieerbare) studiegegevens zijn waarmee aangetoond 
wordt dat de zorg veilig is en waarschijnlijk werkzaam bij 
de te onderzoeken patiëntenpopulatie. 
Daarnaast moet de zorg veelbelovend voor patiënten en 
(maatschappelijk) relevant zijn. Wij adviseren onder -
zoekers om dit al in een vroeg stadium te toetsen bij 
relevante partijen, waar onder kosteneffectiviteits experts, 
patiëntenverenigingen en beroepsgroepen. 

 
Gehonoreerde aanvragen 
Van de 10 subsidieaanvragen die tot op heden zijn 
gehonoreerd betreft het twee onderwerpen binnen de 
cardiologie: 
–  FFRct bij patiënten met stabiele pijn op de borst; 
–  Afsluiten van het linker hartoor bij patiënten met 
    atriumfibrilleren die geen antistolling kunnen 
    gebruiken. 

 
Implementatie onderzoeksresultaten 
Het Zorginstituut neemt op basis van het wetenschap pe -
lijk bewijs, aan het eind van het onderzoekstraject binnen 
6 maanden een standpunt in. Op dat moment wordt 
bepaald of de onderzochte zorg voldoet aan ‘de stand van 
wetenschap en praktijk’ en of het wordt opgenomen in 
het basispakket. Het is dus essentieel dat alle noodzake -
lijke aspecten in het onderzoeksvoorstel verwerkt zitten 
om de (relatieve) effectiviteit en kosteneffectiviteit te 
kunnen bepalen. Betrek daarom HTA-deskundigen, 
methodologen, statistici en patiëntervaringsdeskundigen 
vroegtijdig bij een aanvraag. Zorg daarnaast voor draag -
vlak onder beroepsgroepen, zoals cardiologen, verpleeg - 
  kundig specialisten en physician assistants welke zich 
hebben verenigd in de NVVC. 
 
Eerstvolgende subsidieronde 
Projectideeën kunnen worden ingediend van 27 juli tot  
28 september 2021 (14.00 uur). Meer informatie: 
www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/veelbelovende
-zorg. Of neem contact op met:     

veelbelovendezorg@zinl.nl 


