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Aanleiding beleid VWS

• Programma Langer Thuis: stimuleren dat ouderen met 
goede kwaliteit van leven zelfstandig kunnen blijven 
wonen. E-Health draagt hieraan bij.

• Op grote schaal gebruiken van e-health is complexe 
veranderopgave

• SET: Bijdragen aan de verlaging van de kosten die de 
omschakeling naar het gebruik van e-health met zich 
mee brengt (breder dan alleen ouderen)

• 3-jarig programma, 28 mln voor 2019



ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en 
zorginnovatie

• financiert gezondheidsonderzoek 
én 

• stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis

Daarmee dragen we bij aan het verbeteren van de 
zorg en gezondheid.



RVO.nl en ZonMw

• Convenant RVO.nl/ZonMw (sinds 2017)

• Gezamenlijke programma’s:

- MKB in Europa

- Health Deals

- LSH PPS Dag (7 maart 2019)

- Zorg voor Innoveren

- SET

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/mkb-europa/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/research-development/health-deals
https://www.lshpps.nl/nl/home
https://www.zorgvoorinnoveren.nl/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set


Uitvoering SET door RVO.nl en ZonMw

• Behandelen van aanvragen: RVO.nl

• Communicatie activiteiten: ZonMw

• Beoordeling aanvragen: ZonMw en RVO.nl

• Monitoring projecten: ZonMw en RVO.nl

• Contacten met aanvragers verlopen primair 
via RVO.nl



Relevante wetgeving SET

• Regeling met toelichting, publicatie Stcrt. 25 jan. 2019

• Kaderwet VWS-subsidies

• Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

• Algemene GroepsVrijstellingsVerordening (AGVV)

• Zorgverzekeringswet (Zvw)

• Wet langdurige zorg (Wlz)

• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)



Doelstelling SET

Het opschalen én borgen (=structurele implementatie) 
van het gebruik van bestaande e-health toepassingen 

om
mensen met een chronische ziekte of beperking of een 
groot risico daarop langer zelfstandig thuis te laten 

wonen.



Activiteiten gericht op:

Het op grotere schaal toepassen van e-health,

+ het structureel inbedden in reguliere werkprocessen en

+ het organiseren van bekostiging en 

+ borging daarvan in inkoop en contractafspraken.

De e-health toepassing is geen doel op zich.

Leidend is ambitie vanuit de regios waarbij
zorgaanbieders en inkopers afspraken maken over de 
gevraagde/gewenste ondersteuning en zorg.

E-health toepassingen zijn hierbij ondersteunend.



De SET is uiteindelijk bedoeld voor: 
cliënten

Mensen met een chronische ziekte of beperking, of een 
groot risico daarop, die thuis wonen:

• mensen van alle leeftijden

• ondersteuning en zorg nodig hebben

• kan gaan om reeds geïndiceerde zorg of ondersteuning 
of het voorkomen van een zwaardere vraag naar

• thuis kan ook begeleid wonen zijn

(kan binnen de SET via mantelzorgers/professionals)



E-health toepassingen

Digitale toepassingen die 

+ betrekking hebben op zorg- en ondersteuning en

+ de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of 
mantelzorg vereenvoudigen en

+ structureel gebruikt worden door min. 100 cliënten in 
NL, waarvan 10 cliënten door een aanbieder betrokken 
bij het innovatiecluster

Denk aan: alarmering, leefstijlmonitoring, communicatieplatforms, 
beeldbellen, medicijnafgifte…

Niet: primair gericht op verplaatsen ziekenhuiszorg, uitwisseling 
cliëntgegevens!



Wie mag aanvragen?

Aanvrager = 

aanbieder van zorg of ondersteuning (als 
bedoeld in de Wmo, Wlz, Zvw) 

en werkt samen met tenminste één inkoper.

Derden kunnen altijd betrokken worden.



Thuiszorg,
Wijkverpleging,

………

Aanvrager Inkoper

Innovatiecluster e-health

+

Aanvraag SET

Partner 2Partner 1

Zorgverzekeraar, 
Gemeente, 
Zorgkantoor

Derden 

• Grotere schaal toepassen e-health
• Structureel inbedden in werkprocessen
• Borging bekostiging



Aanvrager vraagt subsidie aan voor:

• zijn/haar kosten voor de uitvoering van het 
activiteitenplan

Optioneel:

• voor de kosten van andere deelnemers voor de 
opleidingsactiviteiten

Aanvrager is penvoerder namens andere deelnemers indien 
er sprake is van subsidie voor opleidingsactiviteiten van 
andere deelnemers in het samenwerkingsverband



Subsidie

• De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele 
projectkosten 

• Aanschaf of lease e-health apparatuur bedraagt max. 
20% van de totale subsidiabele kosten 

• Subsidie voor opleidingsactiviteiten is gemaximeerd tot  
150k

Eigen aandeel in de kosten is 50%!!!

Looptijd: max. 3 jaar



Aanvrager 
(aanbieder van 
zorg)

Partners: 1,2, 
3….

Subsidiabele 
activiteiten

Activiteiten kostensoorten Kostensoorten 

Project-
management

Coördinatie, 
monitoring, 
kennisdeling, 

Personeelskosten/ 
kosten derden 

-

Implementatie Inrichting 
werkprocessen, ICT 
systeemaanpassingen 

Personeelskosten/ 
kosten derden 

-

E-health Aanschaf of lease  
e-health apparatuur

Aanschaf/lease 
kosten

-

Opleiding Opleiding aan 
professionals, 
cliënten/
mantelzorgers

Personeelskosten/ 
kosten derden 
(opleiders, 
deelnemers, 
adviesdiensten)

Personeelskosten/ 
kosten derden 
(opleiders, 
deelnemers, 
adviesdiensten)
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E-health
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projectkosten 

Financiering  



SET

• 3-jarig programma

• First come first serve

• Open per 1 maart 2019



Aanvraag bestaat uit  

Aanvraagformulier (e-loket) met verplichte bijlagen:

- Activiteitenplan  

- Begroting  

- Garantstelling financiële verplichting  

- Verklaring tot samenwerking  



Uitstraling SET Plan
Adviescommissie adviseert op basis van criteria:

• Bijdrage aan doelstelling van de Regeling

• Ambitie in verhouding tot kosten

• Helder en overtuigend: aanleiding, aanpak en beoogde 
resultaten

• Haalbaarheid uitvoering plan; activiteiten en middelen

• Deelnemers/samenwerking: benodigde expertise

• Betrokkenheid cliënten en professionals

• Toegevoegde waarde voor cliënten en 
professionals

• Techniek: koppeling bestaande infrastructuur, 
schaalbaarheid, voldoet aan geldende standaarden



Contact over de SET

Vragen over het indienen van een subsidieaanvraag

• RVO.nl: 088 042 42 42 of 

• via contactformulier of quickscan formulier (RVO.nl)

Vragen over voorlichtingsbijeenkomsten

• set@zonmw.nl

Vragen over het ondersteuningsprogramma Set-up

• zonmw.nl/setup


