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Inlichtingen bij 

Geacht bestuur, 

Op 5 augustus 2021 heb ik u verzocht een voorstel te doen om de beweging die is 
ingezet met het Kennisprogramma Gender en Gezondheid voort te zetten en te 
bestendigen. Daarmee wordt tevens invulling gegeven aan het in de Tweede 
Kamer aangenomen amendement Ploumen/Bergkamp om 3 miljoen euro 
beschikbaar te stellen voor Gender en Gezondheid. Naar aanleiding van het door u 
ingediende plan van aanpak van november 2021 inclusief bijbehorende begroting 
en liquiditeitsprognose, verstrek ik u hierbij de volgende taakopdracht. 

Achtergrond 
In 2016 is het Kennisprogramma Gender en Gezondheid bij ZonMw gestart. Dit 
programma was erop gericht de kennisachterstand over man/vrouw-verschillen in 
gezondheid en zorg te verkleinen, om zo een passende kwalitatieve zorg voor 
iedereen te realiseren en de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te 
verminderen. Om dit te bereiken is aan de hand van 12 inhoudelijke thema's 
ingezet op 1) bundeling en effectieve verspreiding van reeds bestaande kennis 
over sekse, gender en gezondheid, 2) ontwikkeling van nieuwe kennis over sekse-
en genderverschillen In preventie, zorg en gezondheid en 3) toepassing van deze 
bestaande en nieuwe kennis in zorgpraktijk, onderwijs en richtlijnen. Daarnaast is 
in samenwerking met andere subsidieprogramma's binnen en buiten ZonMw 
ingezet op een sterkere verankering van aandacht voor sekse en gender in de 
onderzoekspraktijk. 

In 2020 is het vierjarige programma afgerond. In september 2020 is de 
eindevaluatie van het Kennisprogramma Gender en Gezondheid opgeleverd. 
Binnen dit programma is ook ingezet op verbeterde verankering van sekse en 
gender in gezondheidsonderzoek. Dit betrof zowel inzet op verankering in de 
programmering en procedures van ZonMw als inzet op inbedding van sekse en 
gender in wetenschappelijk onderzoek in bredere zin. Waar mogelijk en passend is 
er bovendien ingezet op betere verankering van diversiteit in breder zin 
(intersectionaliteit). De eindevaluatie van het Kennisprogramma Gender en 
Gezondheid laat zien dat er al goede eerste stappen gezet zijn op dit vlak. Het 
programma heeft mede bijgedragen aan een vergoot bewustzijn onder 
wetenschappers en zorgmedewerkers dat sekse en gender belangrijk is in 
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(onderzoek naar) gezondheid en zorg en heeft hun bereidwilligheid om ermee aan 
de slag te gaan verhoogd. Nu is het echter tijd om de beweging die in gang gezet 
is te bestendigen en te verduurzamen. Het doel van de Taakopdracht Gender en 
Gezondheid is dan ook het stimuleren van duurzame aandacht voor en integratie 
van sekse en gender in onderzoek en onderzoeksprogrammering in gezondheid en 
zorg. Er is bewust de keuze gemaakt geen eigenstandig programma in te richten, 
maar te streven naar een bestendiging van de beweging via andere ZonMw 
programma's en procedures. Met de Taakopdracht Gender en Gezondheid zullen er 
geen eigen subsidierondes worden uitgezet, maar er zal worden aangesloten bij 
subsidierondes van reeds lopende programma's. 

Doel Taakopdracht 
Doel van de Taakopdracht Gender en Gezondheid is het stimuleren van duurzame 
aandacht voor en integratie van sekse en gender in onderzoek en 
onderzoeksprogrammering in gezondheid en zorg, teneinde goede gezondheid en 
passende zorg voor iedereen te realiseren ongeacht sekse en/of gender. 

Aan het einde van de taakopdracht (en de binnen de taakopdracht geïnitieerde 
onderzoeken en initiatieven) heeft een verbeterslag plaatsgevonden op: 

het vergroten van kennis over sekse en gender-aspecten van gezondheid, 
ziekte en zorg via reeds lopende ZonMw programma's en bestaande ZonMw 
clusters; 

- het vergroten van methodologische kennis over sekse en gender in 
gezondheidsonderzoek onder onderzoekers en zorgprofessionals; 
het toepassen van sekse en gender criteria in het primaire subsidieproces van 
ZonMw. 

Binnen de Taakopdracht zullen zoals vermeld geen eigen subsidierondes worden 
gedraaid, het betreft geen specifiek programma. Er zal worden aangesloten bij 
subsidierondes van andere ZonMw programma's. Daarbij wordt de verbinding 
gezocht voor aanvang van het schrijven van een subsidieoproep. Het aantal 
onderwerpen dat zich leent voor onderzoek naar sekse en gender in gezondheid 
en zorg is groot. In de selectie van de programma's zal worden uitgegaan van de 
volgende selectiecriteria: 
- Aantoonbare kennisgaps in relatie tot sekse en gender op thematiek of 

onderwerp. 
De extra impuls vanuit Taakopdracht Gender en Gezondheid, die een 
vliegwieleffect kan hebben op het onderwerp. 

- De mogelijkheid om vanaf het begin mee te beslissen over de inhoudelijke 
kaders en criteria van de betreffende oproep. 
De bereidheid tot samenwerking. 

- De procesmatige behandeling en monitoring van aanvragen en gehonoreerde 
projecten valt binnen de structuur van het samenwerkende 
subsidieprogramma. 

- De potentie tot/mogelijkheden voor het zelfstandig oppakken van sekse en 
gender in de toekomst binnen de eigen programmakaders. 

Aansluitend bij bovenstaande criteria wordt het kansrijk geacht om samenwerking 
te onderzoeken op de ZonMw thema's Preventie, Jeugd, GGZ, 
Gezondheidsbescherming en Geneesmiddelen. Andere 
samenwerkingsmogelijkheden zullen door u verder geëxploreerd worden. 
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€ 1.129.183 
€ 1.780.817 

2021 
2022 
2023 € 65.000 
2024 € 25.000 

Totaal € 3.000.000 

ti 

Vanuit de Taakopdracht Gender en Gezondheid zal verantwoording worden 
afgelegd via de gebruikelijke ZonMw-kanalen. Subsidies zullen gehonoreerd 
worden via andere programma's, verantwoording hierover (zowel in toekenning, 
monitoring als afronding) zal via het desbetreffende programma plaats vinden. 
Vanuit de Taakopdracht zal na afronding een korte zelfevaluatie plaats vinden, 
mede ingevuld vanuit input van de adviesraad. Graag zou ik halverwege 2022 een 
inhoudelijk gesprek met u willen voeren over de ervaringen die tot dan toe zijn 
opgedaan met de bovengenoemde werkwijze. 

Voor de uitvoering van het programma is € 3.000.000 beschikbaar. De jaarlijkse 
verdeling van de middelen is als volgt (conform uw liquiditeitsprognose): 

Verder verzoek ik u in de eerstvolgende (voortgangs)rapportage deze 
taakopdracht zowel inhoudelijk als financieel op te nemen. Ik zal het meerjarige 
uitgaven- en verplichtingenplafond ZonMw verhogen voor dit programma. Tevens 
zijn de werkafspraken planning & control VWS, NWO en ZonMw van toepassing. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur-generaal Volksgezondheid, 

Marjolijn Sonnema 
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