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Personalised medicine: uitgaan van het individu 
 

Precies de juiste zorg en voldoende zorg voor elke individuele patiënt. Met een minimum aan 
bijwerkingen, tegen minimale kosten, zo dicht mogelijk bij huis. Om dit mogelijk te maken voor het 
groeiende aantal patiënten met een of meer chronische aandoeningen, is een revolutie nodig, zowel in de 
kennisverwerving als in de organisatie van de zorg. Het vraagt om forse investeringen in een solide data‐
infrastructuur en in technologische en methodologische ontwikkelingen, om nieuwe kenniscoalities en 
maatschappelijke dwarsverbanden.  
 
Geneeskunde en gezondheidszorg zijn ingrijpend aan het veranderen. Dat blijkt nu al uit veranderende 
verhoudingen in de spreekkamer, met shared decision making als ideaal. Het blijkt uit veranderende 
definities van gezondheid en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen zorgverleners, zoals Parkinsonnet en 
de comprehensive cancer networks. De volgende stap zal zijn dat ook kritisch gekeken moet worden naar de 
kennis die de basis vormt voor de behandeling van de individuele patiënt in de spreekkamer. Evidence 
based medicine, de onderbouwing van het medisch handelen door grote gerandomiseerde klinische studies, 
heeft de kwaliteit van de zorg verbeterd. Maar deze aanpak, die uiteindelijk leidt tot een 'winnende' 
behandeling die vervolgens de behandelstandaard vormt, loopt nu tegen fundamentele beperkingen aan. 
Dat komt doordat patiënten en hun ziekte vaak te veel afwijken van het gemiddelde. Elke patiënt heeft 
unieke kenmerken (bijvoorbeeld orgaanfuncties, hoe medicijnen afgebroken worden, comorbiditeit) die 
belangrijke consequenties kunnen hebben voor het beloop en het effect van de behandeling1. Ook 
omgevingsfactoren vertonen een grote variatie. Daardoor bestaan er grote verschillen in uitkomst tussen 
patiënten met ogenschijnlijk dezelfde aandoening2. De klinische trial laat zien dat een bepaald 
geneesmiddel in de meerderheid van de patiënten met reumatoïde artritis werkt, maar op dit moment is 
nog niet te voorspellen welke individuele patiënt er baat bij zal hebben en bij wie vooral de bijwerkingen 
voorop zullen staan. Wie afwijkt van de gemiddelde patiënt uit de richtlijn, kan daardoor geruime tijd 
suboptimaal behandeld worden. Personalised medicine vereist dat er zicht komt op de variatie tussen 
individuen en hun aandoeningen, zodat elke patiënt samen met de arts de optimale behandeling met 
minimale bijwerkingen kan kiezen. 
 
De route naar personalised medicine en de belangrijkste game changers 
in de volgende bladzijden wordt beschreven langs welke route personalised medicine gerealiseerd moet 
gaan worden. Personalised medicine is belangrijk voor alle aandoeningen en speelt een rol in alle facetten 
van de gezondheidszorg, van preventie tot terminale zorg. Daarom zal vooral geïnvesteerd moeten worden 
in infrastructuur en ontwikkelingen die in die breedte toepasbaar zijn. Binnen deze hoofdlijn is een aantal 
game changers aan te wijzen:  

 een nieuwe kijk op gezondheid ('positieve gezondheid'); 

 een krachtige Personalised Medicine & Health Research infrastructure, gevoed met betrouwbare 
FAIR3 data, ook door betere registratie aan de bron; 

 nieuwe methodologieën (minitrials) en technologische toepassingen (whole genome sequencing, 
labs‐on‐a‐chip, IPS cellen van patiënten, microbioom‐analyse, liquid biopsies) om uitkomsten in het 
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  Om bij een chronische ziekte de beste combinatie te vinden van vijf matig effectieve behandelingen zijn 31 

onderzoeken nodig met 186000 patiënten gedurende 155 jaar (Saver JL, Kalafut M. Combination therapy and the 
theoretical limitations of evidence based medicine. Neuroepidemiology 2001;20:57‐64.)  

2  Een verfijndere, moleculaire diagnostiek zal overigens in de nabije toekomst voor zeer veel patiënten en 
aandoeningen leiden tot een herindeling van ziekten en andere diagnoses. 

3  FAIR staat voor Findable, Accessible, Interoperable en Re‐usable; het is een standaard in (inter)nationale.afspraken 
rond de opslag en uitwisseling van data.  



individuele geval beter te voorspellen, daar de behandeling op af te stemmen en het succes van 
deze behandeling vervolgens weer betrouwbaar te meten; 

 versterkte samenwerking tussen fundamentele, translationele en klinische onderzoekers en tussen 
kennisinstellingen en bedrijven. 

 
Verdere gedetailleerde uitwerking is vereist, maar naar schatting zullen de totale investeringen in deze 
game‐changers en andere aspecten die nodig zijn om personalised medicine alom toepasbaar te maken in 
de gezondheidszorg, rond de 180 miljoen euro per jaar bedragen.  
 
Het ideaalbeeld: 
Er bestaan al vele definities van personalised medicine en verwante concepten zoals personalised health 
(inclusief preventie), systems medicine en precision medicine. Een ideaalbeeld dat in het Europese initiatief 
rond systems medicine CASyM opgeld doet is '4P medicine': participatory, personalised, preventive en 
precision4.In dit advies gaan we uit van het breed geformuleerde ideaalbeeld dat elk individu, indien 
gewenst, continu van betrouwbare informatie kan worden voorzien over de eigen gezondheidstoestand om 
vervolgens weloverwogen keuzes te kunnen maken uit zoveel mogelijk effectieve en betaalbare interventies. 
In dit ideaalbeeld staat het individu met zijn of haar levensweg centraal. In de toekomst kan dankzij de 
toegenomen kennis over ziektemechanismen aan de hand van data uit vragenlijsten, 
laboratoriumonderzoek (inclusief DNA‐profiel) en diagnostiek op elk moment worden vastgesteld hoe het 
ervoor staat met de gezondheidstoestand en hoe deze zich in de komende jaren zal ontwikkelen. Dreigt er 
een depressie? Een hartinfarct? Een vorm van kanker? Dreigt er een autoimmuunziekte zoals reuma? Op 
een later moment in het leven is er misschien al sprake van ziekte. De patiënt krijgt dan persoonlijke 
informatie over de meest effectieve behandelingen, niet alleen passend bij zijn diagnose (zijn fenotype), 
maar ook bij zijn persoonlijke genetische profiel, zijn leefstijl, dieet, eerder doorgemaakte ziekten, et cetera.  
Personalised medicine begint dus al met preventie, levert zo nodig gerichte interventies en gaat zo door tot 
en met de personalised terminale zorg: welke pijnstilling, welke andere interventies passen bij dit individu? 
Het belang van personalised medicine wordt alom herkend en erkend; 21 van de 140 clustervragen van de 
NWA hebben direct betrekking op personalised medicine. 
 
Niet het gemiddelde, maar de variatie centraal 
Wetenschappelijk gezien is personalised medicine misschien wel een grotere uitdaging dan interplanetaire 
ruimtevaart. Het vraagt om een totaal andere kijk op ziekten, patiënten en data. Dat begint ermee dat we 
niet langer kijken naar de grootste gemene deler, maar juist nieuwsgierig worden naar de verschillen tussen 
patiënten. Dat is de essentie van de systeembiologische (systems medicine) benadering. Hoe komt het dat 
hetzelfde geneesmiddel bij de een wel werkt en bij de ander niet? Hoe voorspellen we bloedingen bij 
patiënten die nieuwe vormen van antistollingsbehandeling krijgen? Hoe ontstaan verschillen in herstel na 
een beroerte?Wat maakt dat de ene patiënt met een gemetastaseerd melanoom binnen een half jaar 
overlijdt, terwijl een lotgenoot met dezelfde tumor in hetzelfde stadium nog 10 jaar leeft?  
 
Benodigd: (verbindingen tussen) heel veel betrouwbare data... Individuen verschillen op zeer veel 
manieren van elkaar, van hun genetische samenstelling tot en met hun leefgewoonten en van hun sociaal‐
economische status tot bijvoorbeeld hun blootstelling aan fijnstof. Ook ziekten die ogenschijnlijk hetzelfde 
eruit zien, verschillen vaak aanzienlijk in moleculaire eigenschappen met alle gevolgen van dien wat betreft 
agressiviteit van de ziekte en gevoeligheid voor therapie; het ene hartfalen is niet het andere hartfalen. 
Welk van deze verschillen is verantwoordelijk voor de variatie in uitkomst bij een bepaalde ziekte? Om die 
vraag te kunnen beantwoorden zijn enorme hoeveelheden gegevens nodig van zeer grote aantallen mensen 
en ziekten. Big Data dus. In de afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in het opzetten van data‐
infrastructuren en biobanken. In de komende jaren zal een volgende slag gemaakt moeten worden, om 
verschillende databronnen met elkaar te combineren. Het pleidooi van BBMRI‐NL, EATRIS‐NL, en 

                                                  
4  https://www.casym.eu/, zie ook http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma‐detail/casym/algemeen/ 



DTL/ELIXIR‐NL voor het gezamenlijke initiatief Personalised Medicine & Health Research infrastructure5 sluit 
goed aan bij de hier verwoorde ambities. Zo'n gezamenlijke aanpak voorkomt versnippering van data en de 
schaarse middelen. Een significante investering is nodig om de data‐infrastructuur in Nederland 
toekomstbestendig te maken en personalised medicine dichterbij te brengen. Data winnen aan waarde en 
betekenis als data over hetzelfde individu uit verschillende bronnen gecombineerd kunnen worden. Dit zou 
sneller gerealiseerd kunnen worden wanneer subsidiegevers in het onderzoek  het gebruik verplicht zouden 
stellen van bepaalde databases die gemakkelijk gecombineerd kunnen worden met andere databases. Dat 
koppelen van databases vraagt uiteraard wel om zorgvuldige maatregelen in het belang van de privacy. Er 
zijn in de wereld van de biobanken al praktische oplossingen ontwikkeld om gegevens te kunnen uitwisselen 
en toch de privacy van het individu te beschermen. 
 
Naast kwantiteit van data is ook de kwaliteit ervan belangrijk. Zeker als gegevens verzameld worden voor 
andere doeleinden dan wetenschap (zorgverlening, dienstverlening, marketing, etc) is het niet altijd 
vanzelfsprekend dat alle data op dezelfde manier tot stand komen en met dezelfde betrouwbaarheid 
worden vastgelegd. Initiatieven zoals het NFU‐project Registratie aan de Bron6 zijn dan ook een 
noodzakelijke voorwaarde voor vooruitgang in personalised medicine. Hetzelfde geldt voor ontwikkelingen 
rond het elektronisch patiëntendossier (EPD) waarbij gestreefd zal moeten worden naar een 
gemeenschappelijk EPD in Nederland. Een gemeenschappelijk EPD zal niet alleen de introductie van 
personalised medicine faciliteren, maar zou ook een aanzienlijke kostenreductie in de zorg bewerkstelligen. 
Een bijzonder aspect van de voor personalised medicine benodigde data is overigens dat er niet alleen data 
nodig zijn van grote aantallen mensen, maar ook frequente, longitudinale metingen bij individuen en hun 
aandoeningen.  
Investeringen in bovenstaande aspecten zullen ongeveer 30 miljoen euro per jaar vergen. 
 
… en gericht wetenschappelijk onderzoek; 
Aan de hand van grote hoeveelheden data kunnen patronen worden herkend, maar echte vooruitgang 
wordt pas mogelijk als deze patronen kennis opleveren over onderliggende biologische mechanismen. Stel 
dat duidelijk wordt welke genetische varianten in het DNA van de patiënt samenhangen met een verhoogde 
kans op hartfalen na een hartinfarct, dan levert dat op dit moment hooguit een mooie publicatie op. Om de 
patiënt beter te kunnen behandelen, is echter veel meer gerichte kennis nodig over de rol van die 
genetische varianten in het ziekteproces en bij de behandeling. In de komende jaren zullen fundamentele 
onderzoekers samen met translationele onderzoekers, clinici en epidemiologen de huidige kennis over 
ziekteprocessen en interventies verder moeten verfijnen. Nieuwe methodes, zoals het genereren van 
stamcellen (IPS‐cellen) uit patiëntmateriaal, microbioom‐analyse, organs‐on‐a‐chip en technologie om 
genen te editen (CRISPR‐CAS9) maken het mogelijk om veel sneller dan vroeger heen en weer te schakelen 
tussen laboratorium en kliniek.  
Om optimaal gebruik te maken van deze nieuwe technische mogelijkheden zijn nieuwe vormen van 
samenwerking nodig. Het is dus van belang dat deze samenwerking de kloof tussen fundamenteel, 
translationeel, klinische en epidemiologisch onderzoek verder verkleint om innovaties uit de fundamentele 
wetenschap sneller te kunnen introduceren in de klinische praktijk. Financieringsvormen waarin 
samenwerking tussen deze onderzoeksdomeinen verplicht wordt gesteld, zullen hieraan bijdragen. Ook 
samenwerkingsverbanden zoals de eerdergenoemde Health Research Infrastructure bieden een platform 
voor deze ontwikkeling.  
Tevens zal geïnvesteerd moeten worden in technieken om bij patiënten op een minimaal invasieve manier 
de informatie te verzamelen waarop een behandeling gebaseerd kan worden. Daarbij moet gedacht worden 
aan bijvoorbeeld “liquid biopsies” bij bijvoorbeeld kanker en beeldvormende technieken en biomarkers om 
kenmerken van de ziekte vast te stellen, de evolutie van de ziekte te vervolgen en methoden om de te 
meten of de dosering van gegeven medicatie adequaat is. Daarbij dient telkens aandacht besteed worden 
aan de eerdergenoemde innovatiekloof.  

                                                  
5   https://www.bbmri.nl/wp‐content/uploads/2016/04/Health_RI‐KNAW‐vision_def.pdf 
6   http://www.nfu.nl/programma/registratie‐aan‐de‐bron/programma 



Ook is het belangrijk dat de onderzoeksmethodologie mee vernieuwd wordt. Grote klinische trials passen 
slecht in de context van personalised medicine, maar de opvolgers van deze methodologie moeten ten dele 
nog ontwikkeld worden. De komende tijd zal dus geïnvesteerd moeten worden in nieuwe 
onderzoeksmethodologie om in kleine aantallen patiënten en misschien wel individuen de toegevoegde 
waarde van een interventie vast te kunnen stellen (zogenaamde “mini‐trials”) om zo personalised medicine 
verder tot wasdom te brengen. De vereiste methodologie zal ten dele afhangen van het doel (preventie, 
behandeling, zorg) en van het type aandoening (systeemziekten bijvoorbeeld vragen een andere aanpak 
dan orgaanziekten of een ziekte als kanker waarbij individuele cellen ontsporen, voor psychiatrische 
problematiek zijn nog weer andere onderzoeksmethoden nodig).  
Speciale aandacht verdient de evaluatie van nieuwe interventies. Ook in de Health Technology Assessment 
(HTA) zullen nieuwe methoden ontwikkeld moeten worden om de doelmatigheid en de (kosten)effectiviteit 
van personalised medicine interventies te beoordelen. 
Voor deze onderdelen zijn de vereiste investeringen substantieel, in de orde van  grootte van 120 miljoen 
euro per jaar voor de komende jaren.  
 
goede communicatie en educatie, 
Personalised medicine vraagt specifieke vaardigheden van artsen en andere zorgprofessionals. Zij moeten 
aan de hand van data uit laboratorium en diagnostiek, maar ook uit het verhaal van de patiënt een helder 
beeld kunnen destilleren over diens gezondheidstoestand nu en in de komende jaren. Zij moeten omgaan 
met nieuwe beslissingsinstrumenten en met een breed palet aan communicatiemiddelen. In het 
rechtstreekse contact, maar ook via uiteenlopende e‐health applicaties dienen zij de patiënt te informeren 
en te motiveren en samen met de patiënt te beslissen wat er eventueel gedaan moet worden. Opleiding en 
nascholing, zijn dus belangrijke voorwaarden voor personalised medicine. In die educatie gaat het om 
kennisoverdracht, maar ook om het aanleren van uiteenlopende vaardigheden en het verwerven van de 
passende attitude. Het klaarstomen van artsen en andere zorgprofessionals vraagt de komende jaren om 
een doordachte aanpassing van het curriculum.  
 
Op het individu gerichte communicatie is misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor personalised 
medicine in de praktijk. Dat betekent om te beginnen tweerichtingsverkeer, waarbij de patiënt niet 
overladen wordt met informatie maar waarin het verhaal van de patiënt centraal staat. Het is belangrijk dat 
gezondheidsinformatie gepresenteerd wordt op een manier die uitnodigt tot concrete handelingen en 
beslissingen. Dat geldt niet alleen in de spreekkamer, maar ook voor e‐health toepassingen in brede zin van 
het woord. Het is belangrijk dat er ook betrouwbare applicaties beschikbaar komen voor groepen met een 
lagere health literacy.  
In massacommunicatie en onderwijs is het belangrijk om alle (toekomstige) patiënten mee te nemen in de 
ontwikkelingen en mogelijkheden van personalised medicine. Het nieuwe model vraagt immers om een 
actieve rol van de patiënt, als regisseur en actief lid van het team dat zijn of haar gezondheid bewaakt. 
Investeringen in dit onderdeel vergen waarschijnlijk zo’n 15 miljoen europer jaar. 
 
nieuwe allianties tussen onderzoekers, bedrijven en zorgaanbieders, 
Om de hier geschetste ambities waar te maken, is niet alleen veel onderzoek nodig, maar ook ontwikkeling 
van nieuwe producten en nieuwe vormen van zorg. Het dichten van de innovatiekloof tussen wetenschap 
en praktijk vraagt ook om samenwerking tussen partners die elkaar nu nog niet goed weten te vinden. 
Binnen het biomedisch onderzoek zal nog meer samenwerking ontstaan tussen fundamentele, 
translationele en toegepaste (klinische) onderzoekers. Daarnaast is de expertise nodig van onderzoekers van 
technische universiteiten, uit de sociale wetenschappen, de informatica en wellicht zelfs uit heel andere 
wetenschapsgebieden met bijvoorbeeld ervaring op het gebied van grote datasets. Voor innovatie is naast 
research ook ontwikkeling nodig in kleinere en grotere bedrijven. Hoe korter de communicatielijnen zijn 
met onderzoek en kliniek, des te sneller en effectiever kan de ontwikkeling verlopen. Ook de inrichting en 
organisatie van de zorg zal veranderen, met de opkomst van e‐health en wat wel 'domomedicine' genoemd 
wordt, medische toepassingen thuis. Op al deze verschillende plaatsen zullen ook weer data gegenereerd 
worden, die weer als grondstof voor nieuw onderzoek kunnen dienen. Om dergelijke allianties meer van de 



grond te krijgen zijn geen nieuwe investeringen nodig aangezien dit bereikt kan worden middels specifieke 
subsidievoorwaarden.  
 
...publiekvoorlichting, dialoog, ethische toetsing en juridische randvoorwaarden. 
Deze ingrijpende verandering in het medisch wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van preventie, 
behandeling en zorg kan natuurlijk niet tot stand komen zonder de patiënt, oftewel de Nederlandse burger. 
Personalised medicine houdt een belofte in die gedeeld zou moeten worden met een breed publiek. Het 
geeft patiënten en familieleden meer keuzemogelijkheden, maar ook meer verantwoordelijkheden. Naast 
individuele communicatie zal ook een bredere dialoog met grotere groepen in de samenleving nodig zijn. 
In die dialoog zullen ook ethiek en wetgeving belangrijke thema's zijn. Het verzamelen, opslaan, delen, 
verbinden en gebruiken van grote datasets met privacygevoelige gegevens heeft belangrijke ethische en 
juridische implicaties. De huidige regelgeving werkt helaas grote barrières op tegen het verzamelen en 
delen van gegevens, ook als dit gebeurt in het belang van wetenschappelijk onderzoek. Er zullen 
oplossingen gevonden moeten worden die zowel recht doen aan het belang van privacy als aan het belang 
van betere zorg door personalised medicine. Fundamentele ethisch‐juridische kwesties zoals de vraag wie 
zich eigenaar van data mag noemen hebben praktische consequenties voor individuen en onderzoekers. 
 
Ethici en juristen zullen actief betrokken moeten zijn bij het onderzoek, om ook in toekomstige kwesties de 
balans te bewaken tussen de verschillende belangen. Als er bijvoorbeeld een patroon ontdekt wordt dat 
consequenties heeft voor de gezondheid van individuen, rijst de vraag wie wanneer waarover geïnformeerd 
moet worden. De betrokkenheid van bedrijven kan ethische implicaties hebben, bijvoorbeeld als met het 
lichaamsmateriaal en de gegevens van individuen geld verdiend wordt. Gedetailleerde genotypering en 
fenotypering kan gevolgen hebben voor het afsluiten van verzekeringen en op termijn de solidariteit 
aantasten die de basis vormt van ons gezondheidszorgsysteem.  
Ook de nieuwe onderzoeksmethodologieën hebben ethische consequenties. Als de snelle mini‐trial de grote 
klinische trial gaat vervangen, zijn procedures nodig om de belangen van de betrokken patiënten te 
beschermen. Waar de gegevens van het individu onderdeel uitmaken van astronomische datasets, kan het 
lastig worden om invulling te geven aan het theoretische recht van dat individu om zich op elk moment 
terug te trekken uit het onderzoek. Deze en andere kwesties vragen om een tijdige dialoog en gedegen 
onderzoek, met een kritische evaluatie van goede en ongewenste praktijken in het buitenland. 
Waarschijnlijk is zo’n 15 miljoen euro per jaar nodig om ook deze onderzoeksgebieden goed van de grond te 
krijgen.  
 
Met heldere financiering en vergoeding... 
Personalised medicine is niet alleen gewenst om betere kwaliteit van zorg te leveren, het is ook een 
absolute noodzaak gezien de veroudering van de bevolking en de toename van het aantal patiënten met 
een of meer chronische aandoeningen. Bij een afnemende beroepsbevolking en stijgende kosten per 
behandeling is het huidige stelsel niet toekomstbestendig. Uiteindelijk moet de zorg dankzij de hierboven 
genoemde ontwikkelingen kosteneffectiever, betaalbaarder en minder arbeidsintensief worden. 
Enkele vragen moeten daartoe echter nog beantwoord worden: hoe financieren we het noodzakelijke 
onderzoek om duurzame geïndividualiseerde geneeskunde mogelijk te maken? Hoe kunnen subsidie‐
instrumenten worden ingezet om gewenste ontwikkelingen te stimuleren, bijvoorbeeld op het gebied van 
methodologie‐ontwikkeling of het bevorderen van de vertaalslag van fundamenteel onderzoek naar de 
praktijk? Welke mogelijkheden voor financiering biedt publiek private samenwerking? En hoe ziet 
uiteindelijk het systeem van vergoedingen eruit in een zorg die zo anders is dan de huidige? Het antwoord 
op deze vragen zal in de komende maanden en jaren gegeven moeten worden. Duidelijk is in elk geval dat 
het succes van personalised medicine voor een belangrijk deel bepaald wordt door deze randvoorwaarde. 
Het is bijvoorbeeld belangrijk om de toekomstige vergoeding mee te nemen in de ontwikkeling van 
personalised medicine, via proeftuinen en voorbeeldtrajecten. Zorgverzekeraars en andere bedrijven zoals 
e‐health ontwikkelaars zullen actief betrokken moeten worden, opdat zij mee investeren en er later mede 
de vruchten van plukken.  
 



op weg naar personalised medicine. 
Het hier geschetste beeld van personalised medicine is ambitieus, maar zeker niet ondenkbaar. Er bestaat al 
veel kennis over biomarkers waarmee de gezondheidstoestand en eventuele ziekteprocessen in kaart 
gebracht kunnen worden. Het inzicht in onderliggende biologische mechanismen groeit met de dag. Van 
groot belang is ook het feit dat er al dwarsverbanden aan het ontstaan zijn tussen verschillende spelers. 
Enige sturing van bovenaf is overigens wel gewenst, om te bevorderen dat de taken goed verdeeld worden, 
kansen voor synergie benut worden en de stap naar toepassing daadwerkelijk wordt gezet.  
Nederland staat zeker niet alleen in het streven naar geïndividualiseerde zorg. Ook in andere Europese 
landen en in de Verenigde Staten worden initiatieven op dit gebied ontplooid. Als Nederland de sterke 
huidige positie in het biomedisch onderzoek kan vasthouden, kunnen we profiteren van die internationale 
inspanning en daarin op een aantal terreinen de koploper zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze 
ontwikkeling ten goede komt aan de Nederlandse patiënt, Nederlandse bedrijven en het geheel van onze 
samenleving.
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De route naar personalised medicine.  
 
 
 
Het ideaalbeeld:  

Niet het gemiddelde, maar de variatie centraal. 

Benodigd: (verbindingen tussen) heel veel betrouwbare data... 

… en gericht wetenschappelijk onderzoek; 

goede communicatie en educatie, 

nieuwe allianties tussen onderzoekers, bedrijven en zorgaanbieders, 

publiekvoorlichting, dialoog, ethische toetsing en juridische randvoorwaarden. 

 

 

Met heldere financiering en vergoeding... 

op weg naar personalised medicine. 

 
 


