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Het individu, zijn omgeving, gezondheid en ziekte: aandacht voor variatie 
  
 
 
Een nieuwe kijk op gezondheid, die aandacht heeft voor verschillen tussen mensen en beter aansluit bij 
de beleving van de  Nederlanders. Dat is misschien wel de belangrijkste game changer op het terrein van 
preventie en gezondheidszorg, die nodig is om de zorg toekomstbestendig te maken. Wat houdt de 
nieuwe kijk in? Gezondheid als voorwaarde om de dingen te doen die een mens belangrijk vindt: 
meedoen, functioneren, je eigen leven leiden. Dat is een andere, bredere visie op gezondheid dan het 
biomedische model waarin ziekten centraal staan, die ook vraagt om interdisciplinaire samenwerking en 
brede maatschappelijke coalities rond de implementatie van kennis. Om vanuit dat perspectief preventie 
en zorg effectiever te maken, zal de wetenschap meer gaan kijken naar de verschillen tussen mensen dan 
naar de overeenkomsten. Het individu en zijn fysieke, sociale en culturele omgeving komen centraal te 
staan. De Big Data revolutie schept hier aanvullende en nieuwe mogelijkheden voor kennisverwerving.  
    
Variatie is de sleutel voor betere preventie en behandeling 
Om gezondheid te realiseren moeten we veel meer dan nu oog hebben voor de verschillen tussen mensen. 
Voor de variatie tussen individuen. Variatie in normen, waarden en doelen; maar ook variatie in leefstijl, in 
gedrag, in omgeving, in erfelijke aanleg, in de reactie van het lichaam op ziekmakende en gezonde prikkels. 
Met gebruikmaking van een steeds toegankelijker en grotere diversiteit van gegevens over individuen, 
gedrag, en (sociale) omgeving (“Big Data”) wordt het mogelijk om die verschillen en hun gevolgen 
gedetailleerd in kaart te brengen, daar patronen in te herkennen en zo veel effectiever dan nu de 
gezondheid te bevorderen. Aandacht voor variatie is een rode draad in het toekomstig onderzoek naar 
preventie en zorg. Concepten als personalised health en personalised medicine zijn erop gebaseerd. Het is 
de grote game changer die gezondheid mogelijk maakt. 
 

[“Onderzoek ook eens anderen dan die witte man van middelbare leeftijd.”]1 

 
Een nieuwe kijk, een nieuw wetenschappelijk paradigma 
In het wetenschappelijk onderzoek is veel aan het veranderen. Het traditionele biomedische model is aan 
herziening en verruiming toe. Critici vanuit de wetenschap laten zien dat de wetenschappelijke 
onderbouwing van medische handelingen te wensen overlaat. De biomedische definities van 'ziek' en 
'gezond' komen bovendien maar ten dele overeen met de ervaringen van mensen. Enerzijds zijn er veel 
mensen met één of meer bekende aandoeningen die zich prima voelen en maatschappelijk gewoon 
meedoen. Aan de andere kant zijn er velen die zich ziek voelen en moeite hebben met participeren, terwijl 
daar geen objectieve biomedische oorzaak voor gevonden kan worden. In het nieuwe wetenschappelijke 
paradigma dat uit de routeworkshops naar voren komt is expliciet aandacht voor psychosociale aspecten, 
context, gedragsmatige, fysieke en culturele omgeving, zingeving en individuele waarden.  
 

[Slechts 40% van de ziektelast wordt verklaard door bekende risicofactoren. De rol van ons gedrag en de 
omgeving is veel groter dan we denken en grotendeels niet onderzocht.]2 

 
Het bouwt voort op het begrip positieve gezondheid, waarbij de wensen, waarden en voorkeuren van het 
individu richtinggevend zijn. Positieve gezondheid wordt niet enkel gedefinieerd als een gebrek aan ziekten, 

                                                   
1 Deze en andere quotes in dit stuk zijn afkomstig uit de Routeworkshop, tenzij andere bronnen genoemd worden. 
2
 Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and 

years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic 
analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 2015;386:743-800. 
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maar als een breed spectrum van gezondheidsgerelateerde uitkomstmaten, zoals de ervaren kwaliteit van 
leven, participatie in de samenleving. Om die nieuwe benadering mogelijk te maken, hebben professionals 
ook andere kennis nodig, in aanvulling op de bestaande richtlijnen. De grote vergelijkende studies 
(randomised controlled trials, RCT’s) waarop de huidige geneeskunde gebaseerd is, zijn en blijven van 
waarde, maar kunnen niet alle kennis opleveren die relevant is voor het individu.3  Ook ontbreekt het voor 
veel aandoeningen nog aan valide en gevoelige metingen om de uitkomst te meten en te voorspellen. Er 
wordt om die redenen hard gezocht naar nieuwe onderzoeksmethoden en nieuwe uitkomstmaten in 
aanvulling op bestaande methodologie. Ten dele zullen die nieuwe methoden gebaseerd zijn op  
gedetailleerde en dynamische gegevens over nog grotere groepen mensen (Big Data) om zo de variatie 
fijnmazig in beeld te krijgen – waarbij overigens ook nog meer kennis nodig is over de biologische processen 
bij gezondheid en ziekte (pathofysiologie), over de communicatie met patiënten en de psychosociale 
aspecten. De data komen uit bestaande en nieuwe registraties en uit nieuwe bronnen zoals smartphones, 
sensors en wearables. Tevens wordt gezocht naar manieren om in het onderzoek het individu en zijn of haar 
omgeving centraal te stellen. In NWA-Route 1 (Personalised medicine) wordt bijvoorbeeld gesproken over 
'minitrials' en de inzet van stamcellen uit het individu. Technologie die in Route 2 (Regeneratieve 
geneeskunde) ontwikkeld wordt (labs-on-a-chip) past ook in deze nieuwe benadering. Om de waarden en 
ervaringen van individuen in kaart te brengen, zijn in de sociale wetenschappen verhalende (narratieve) 
onderzoekstechnieken in ontwikkeling. Waar onze huidige concepten van ziek en gezond niet voldoen, zijn 
nieuwe instrumenten nodig die ‘meten wat er gemeten zou moeten worden’. Inbreng van patiënten en de 
doorontwikkeling van Patient Reported Outcomes zijn van elementair belang. Meer dan nu het geval is, zal 
toekomstig onderzoek bovendien een afspiegeling moeten vormen van àlle Nederlanders. Essentieel voor 
het gezondheidsonderzoek van de toekomst is een brede, interdisciplinaire benadering, waarbij ook de 
inbreng van burgers/patiënten, organisaties en co-financiers een belangrijke rol zal spelen. 

 
[Het effect van variatie op uitkomsten gaat niet alleen over burgers en patiënten,  

maar ook over de professionals in zorg en preventie.] 
 
De noodzaak van verandering en nieuwe kansen 
Beleidsmakers en zorgverleners voorzien grote problemen voor de nabije toekomst. In 2030 zullen in 
Nederland 7 miljoen mensen een of meer chronische aandoeningen hebben; dat is 40 procent van de 
bevolking. Bijna een kwart van de Nederlanders is dan 65 jaar of ouder. Door deze ontwikkelingen neemt de 
druk op de gezondheidszorg toe. Financiële en personele tekorten zijn onvermijdelijk als er niet snel op 
verschillende terreinen tegelijk wordt ingegrepen. De ontwikkelingen in de eerste 15 jaar van deze eeuw 
laten zien hoe hard het kan gaan. De zorgkosten stegen in die periode van 52 miljard naar 82 miljard euro 
(dat is van 10 naar 14 procent van het bruto binnenlands product).  Om deze ongunstige trends om te 
buigen moet snel wat gebeuren. Vernieuwing in het onderzoek naar preventie, behandeling en zorg is 
dringend nodig, met aandacht voor de implementatie van bruikbare resultaten. Het goede nieuws is dat er 
ook daadwerkelijk nieuwe mogelijkheden ontstaan; door een holistische visie, door nieuwe technologie, 
door Big Data en de bijbehorende infrastructuur, en door het veranderende wetenschappelijke paradigma. 
Dat biedt kansen voor betere preventie en zorg, in Nederland, in andere westerse landen en in de overige 
landen waar dezelfde problemen ontstaan, terwijl hun zorgsysteem niet de omvang en kwaliteit van het 
onze heeft. De verantwoordelijkheid van de Nederlandse wetenschap eindigt niet bij de landsgrenzen. 
 

[Om van “Big Data” “Big Knowledge” te maken zijn toegankelijke data, de juiste infrastructuur en goed 

opgeleide onderzoekers en professionals nodig.] 
 
 
                                                   
3 Zoals 15 jaar geleden alweer beschreven: 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.)  
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Investeren in preventie 
Voor een gezonde toekomst van de samenleving en een betaalbare gezondheidszorg, is preventie 
essentieel.  De effectiviteit van preventie kan en moet worden vergroot om de druk op de curatieve 
gezondheidszorg en de care-sector terug te dringen. Daarbij is bestaande kennis niet genoeg. Het lukt 
bijvoorbeeld nog veel te weinig om kwetsbare groepen te bereiken, zoals mensen met een lage sociaal- 
economische status (SES) en kwetsbare ouderen. De levensverwachting van mensen met een lage SES is zes 
jaar minder dan die van rijkere en hoger opgeleide Nederlanders. Ook de eerste fase van het leven lijkt van 
groot belang voor gezondheid en gedrag later in het leven. Bij deze groepen zitten de grootste kansen op 
winst. Onderzoek is nodig naar de wisselwerking tussen individu en de omgeving in de ruimste zin van het 
woord. Naast preventie op groeps- en populatieniveau moeten de mogelijkheden voor gepersonaliseerde 
preventie worden onderzocht en toegepast.  Ook is het belangrijk om te onderzoeken hoe preventie (beter 
gezegd: het bevorderen van positieve gezondheid) structureel in de maatschappij verankerd kan worden. In 
de implementatie van nieuwe en reeds beschikbare kennis is veel winst te behalen als vanuit een 
systeemperspectief álle factoren - ook die van sociale, psychologische en economische aard - worden betrokken. 
Big Data kunnen veel nieuwe inzichten opleveren voor gerichte preventie (op individueel niveau en binnen 
wijken, bedrijven en grotere populaties) van depressie en angststoornissen en van leefstijlgerelateerde 
ziekten zoals diabetes, kanker en hart- en vaatziekten. Gegevens kunnen ten dele worden ontleend aan de 
vele dataverzamelingen die Nederland op dit moment al rijk is, zowel in incidentele studies als in 
registraties. Naast het biomedische model gaat het om de preventie van verzuim en het bevorderen van 
(arbeids)participatie, ook bij chronische ziekten, het voorkómen van eenzaamheid, van immobiliteit en al 
die andere problemen die er toe leiden dat iemand niet in staat is om mee te doen en zijn leven naar eigen 
inzichten te leiden. Als bijna de helft van de bevolking een (chronische) diagnose heeft, ligt het voor de 
hand om eerder te kijken naar positieve gezondheid dan enkel naar biomedische labels. Het nieuwe 
paradigma is geen academische gril, maar een maatschappelijke noodzaak. 
 

[“Niet langer één behandeling voor iedereen, maar iedereen een behandeling die past.”] 
 
Nieuwe kijk op behandeling: persoonsgericht en regeneratief 
Om cure en care voor patiënten met chronische ziekten betaalbaar en uitvoerbaar te houden, zijn eveneens 
nieuwe benaderingen nodig, waaronder personalised medicine en regenerative medicine. Personalised 
medicine moet leiden tot veiligere, effectievere zorg, doordat men niet langer uitgaat van de gemiddelde 
patiënt maar van het individu. Als bijvoorbeeld dure behandelingen alleen nog maar gegeven zouden 
worden aan die patiënten die er daadwerkelijk baat bij hebben, zouden de kosten al flink dalen. 
Regenerative medicine brengt de belofte met zich mee dat sommige veelvoorkomende chronische ziekten 
daadwerkelijk genezen zouden kunnen worden, met potentieel enorme winst in termen van kwaliteit van 
leven, maar ook in geld en het benodigde personeel. In NWA-routes 1 en 2 worden deze veelbelovende 
benaderingen verder uitgewerkt. Om niet in herhalingen te vervallen, ligt hier de nadruk op preventie en 
gezondheidszorgonderzoek. 
 
De zorg onderzoeken 
Gericht onderzoek op het gebied van zorg en zorgsystemen is nodig, ook om bevindingen uit het buitenland 
goed te kunnen toepassen in de Nederlandse situatie. Ook dit gezondheidszorgonderzoek zal plaatsvinden 
vanuit een ruimer, nieuw perspectief op gezondheid en zorg. Om positieve gezondheid van elke 
Nederlander te bereiken is een nieuwe kijk nodig op de rol van zorgprofessionals, burgers, onderzoekers en 
organisaties. Positieve gezondheid wordt ook bepaald door de hoeveelheid groen in een wijk, de sociale 
cohesie, het ontbreken van schulden, de mate waarin mensen worden aangemoedigd om te fietsen en 
trappen te lopen en de inrichting van een supermarkt, schoolgebouw en wijk, ook al is het wetenschappelijk 
bewijs daarvoor nog beperkt. De onderbouwing vraagt om originele benaderingen en nieuwe coalities en 
samenwerking in het onderzoek, ook in het bestuderen, implementeren en opschalen van effectieve 
interventies. Onderzoek moet ook duidelijk maken wat nodig is voor structurele implementatie en 
opschaling en welke aspecten (samenwerking, governance, burgerparticipatie, financiële prikkels, etc) 
duurzame verbeteringen mogelijk maken. In dit nieuwe referentiekader (en onder druk van economie en 
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arbeidsmarkt) zal de rol van professionals en instellingen hoogstwaarschijnlijk veranderen. Om de gewenste 
transitie vlotter te laten verlopen, is het goed om in onderzoek en beleid de belangen van alle partijen in 
het oog te houden, ook van diegenen die er misschien nadeel van ondervinden of hun werk ingrijpend zien 
veranderen.  
 

[In kennisintensieve bedrijven is het gebruikelijk om 5 tot 10 procent van de jaaromzet de investeren in 
research en ontwikkeling.4 Als de BV Nederland dat zou doen op het gebied van preventie en zorg, zou er 

jaarlijks vier tot acht miljard euro beschikbaar zijn voor onderzoek en implementatie.] 
 
Wat is nodig? 
De hier geschetste ambities zijn hoog. We willen met een combinatie van preventie en een nieuwe aanpak 
van cure en care de zorg toekomstbestendig maken en werken aan de positieve gezondheid van alle 
Nederlanders. Wetenschappelijk onderzoek moet hiervoor de essentiële bouwstenen aandragen. Wat 
hebben wetenschap en praktijk nodig om deze ambities waar te maken? 
 
Voorwaarde 1: Infrastructuur, toegang, denken en kennis over data 
Toegang tot Big Data is misschien wel de belangrijkste game changer in de manier waarop nieuwe kennis 
kan worden verkregen. Dit betekent dat hoge eisen aan zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de gegevens 
moeten worden gesteld. Een geavanceerde data-infrastructuur van bestaande en nieuwe onderzoeken en 
registraties is een belangrijke concrete voorwaarde voor de hier geschetste ontwikkelingen (en overigens 
ook voor veel van wat in Route 1 en 2 benoemd wordt). Het gezamenlijke initiatief Personalised Medicine & 
Health Research infrastructure5 dat bepleit wordt door BBMRI-NL, EATRIS-NL, en DTL/ELIXIR-NL is een 
belangrijke stap in de goede richting. Voor de preventie van ziekte en het bevorderen van positieve 
gezondheid zijn echter nog veel meer data uit andere bronnen nodig, van gemeenten tot bouwbedrijven, 
van supermarkten tot sportscholen en van Facebook  tot gezondheids-apps. Data die het voor  
onderzoekers mogelijk maken om te kijken op het niveau van individuen. Dat is op dit moment nog niet 
voldoende mogelijk, vanwege (ten dele terechte) bezorgdheid over privacy, maar ook vanwege prestige en 
een bezitterige houding ten aanzien van datasets. We moeten dus in de komende jaren intensief gaan 
denken over data en onderzoek doen naar de technische, ethische, juridische en maatschappelijke aspecten 
van de toegang en het gebruik ervan. Ook het economisch potentieel van publiek-private samenwerkingen 
rond Big Data verdient in deze context aandacht.6 Denken over data betekent ook het ontwikkelen van 
nieuwe methoden om uit beschikbare data zo betrouwbaar mogelijke kennis te halen. Op dat terrein van 
'applied data sciences' en bio-informatica beschikt Nederland helaas nog niet over voldoende 
deskundigheid. Het werven en opleiden van deskundigen op dit terrein heeft dan ook een hoge prioriteit. 
 
[“Instituten en onderzoekers doen soms alsof data hun bezit zijn. Die houding staat ontwikkeling in de weg.”] 

 
Voorwaarde 2: Technologie en HTA  
Hoe personalised medicine en op de persoon gerichte preventie er ook maar precies uit gaan zien, 
technologie is een essentiële schakel. Hierbij moeten we vooruit op de golven van baanbrekende 
technologische ontwikkelingen, met name op het gebied van ICT (personal sensors, GPS data en apps voor 
smartphones). Voor een ander deel zal gericht techniek ontwikkeld moeten worden (intelligente 
meetapparatuur, labs-on-a-chip, nanomedicine en OMICs technologieën). Het ontwikkelen van nieuwe 
technologische toepassingen is een gezamenlijke taak voor wetenschap en bedrijfsleven; publiek-private 
samenwerking dus. Essentieel bij de implementatie van techniek is de menselijke factor; het is daarom 

                                                   
4 De verhouding tussen R&D budget en mondiale omzet bij enkele vooraanstaande kennisintensieve Nederlandse 

bedrijven: ASML 18,3%, Philips 7,6%, Royal DSM 5,1 % Synthon biopharmaceuticals 40% Rijk Zwaan (zaden) 38,4%. 
5  https://www.bbmri.nl/wp-content/uploads/2016/04/Health_RI-KNAW-vision_def.pdf 
6 Bedrijven als Google en Apple vertonen grote interesse in de hier beschreven thema's. Zo heeft Apple plannen (? 

hoe ver zijn die al??) voor het aanbieden van zeer goedkope gezondheidspolissen in ontwikkelingslanden, om zo 
toegang te krijgen tot grote hoeveelheden data over ziekte en gezondheid). 

https://www.bbmri.nl/wp-content/uploads/2016/04/Health_RI-KNAW-vision_def.pdf
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belangrijk dat professionals en andere gebruikers (patiënten, familieleden) bijtijds meedenken. Daarnaast 
zal de evaluatie van technische toepassingen nodig zijn om de kwaliteit te waarborgen en te voorkomen dat 
technische ontwikkelingen leiden tot nodeloze kostenstijgingen. De methoden voor evaluatie van 
technologie en het bepalen van (kosten)effectiviteit (Health Technology Assessment, HTA) zullen mee 
moeten innoveren met veranderingen in zorgvraag en -aanbod. 
 

[“Het onderwijs is een belangrijke speler op het gebied van health literacy, leefstijl en het leren van een 
zelfredzame houding.”] 

 
Voorwaarde 3: Nieuwe vormen van samenwerking 
Wie is beter in staat de epidemie van diabetes, artrose en andere overgewicht-gerelateerde ziekten aan te 
pakken: de dokter, de gymnastiekleraar, de eigenaar van de supermarkt of de stedebouwkundige? Zijn we in 
staat en bereid om zulke zeer uiteenlopende benaderingen met elkaar te gaan vergelijken en in verband te 
brengen? Zeker is in elk geval dat er originele nieuwe vormen van samenwerking, onderzoeksontwerp en 
data-analyse nodig zijn voor echt effectieve preventie, voor personalised en regenerative medicine en voor 
innovatief gezondheidszorgonderzoek. De ontwikkelingen die nu al gaande zijn, bijvoorbeeld op het gebied 
van samenwerking tussen UMC's, technische universiteiten, sociale faculteiten, toegepaste 
kennisinstellingen en hogescholen, zullen uitgebreid en verbreed moeten worden. Het verdient aanbeveling 
om regelmatig met uiteenlopende partijen rond de tafel te gaan zitten, zoals nu gebeurd is in de (aanloop 
naar de) NWA-routeworkshops. Het inrichten van onconventioneel samengestelde squad teams, trans-
institutionele inititatieven en het doorbreken van belemmerende conventionele grenzen tussen disciplines 
en financieringsbronnen is van belang. Mogelijkheden voor co-creatie, met patiënten, bedrijven en andere 
stakeholders die nu nog niet vanzelfsprekend mee aan tafel zitten, moeten worden verkend. Vernieuwing 
betekent ook afstand doen van het oude. Onderzoek is ook nodig naar ineffectieve of zelfs schadelijke 
vormen van wetenschap (“scientific waste”) en bij nieuwe richtingen zijn nee-keuzen noodzakelijk.7 
 

[Voorkomen is niet alleen beter, maar ook veel goedkoper dan genezen. Toch geven we maar 3 procent van 
de jaarlijkse 82 miljard aan zorgkosten uit aan preventie.] 

 
Voorwaarde 4: Financiering en nieuwe financieringsvormen 
Om de zorg toekomstbestendig te maken is een forse investering  nodig, met name op het gebied van 
preventie. Traditioneel zijn investeringen in preventie-onderzoek bescheiden ten opzichte van de totale 
kosten van de zorg. Dit moet meer in balans worden gebracht.  Meer geld leidt echter niet automatisch tot 
innovatie. Bij de concrete invulling van de hier geschetste ontwikkelingen zal gekeken moeten worden welke 
vorm van financiering de beste stimulans geeft tot zinvolle vernieuwing. De nieuwe wetenschappelijke kijk 
op preventie, behandeling en zorg heeft als het goed is ook gevolgen voor de opzet en financiering van 
onderzoeksprogramma's. In de komende jaren kan al geëxperimenteerd worden met nieuwe vormen, 
waarbij interdisciplinaire samenwerking beloond wordt en belemmerende prikkels worden weggenomen. 
Nieuwe vormen van samenwerking en integratie tussen financiers (verschillende gebieden van NWO, 
publiek-privaat, crowdfunding, revolving funds waarin de bespaarde maatschappelijk kosten beschikbaar 
komen voor nieuwe innovaties en onderzoek, etc) moeten worden onderzocht. Soms is daarvoor 
aanpassing nodig van regels, zodat bijvoorbeeld verzekeraars mee kunnen investeren in onderzoek, Ook 
nieuwe vormen van het publiceren van resultaten (bijvoorbeeld micropublicaties) en andere manieren om 
wetenschappelijke output te meten (bijvoorbeeld ook onderwijs, lezingen, impact in de media) kunnen 
bijdragen aan gewenste innovaties in het wetenschapsbedrijf.  
 

[In de sport werkt men met embedded scientists, wetenschappers die deel uitmaken van het team rond een 
topsporter. Hoe organiseren we dat bij preventie?] 

                                                   
7   Moher D, Glasziou P,Chalmers I, Nasser M, Bossuyt PM, Korevaar DA, Graham ID, Ravad P, Boutron I. 

Increasing value and reducing waste in biomedical research: who's listening? Lancet 2016;387(10027):1573-86 
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Aan de slag met een brede taskforce 
In de routeworkshop en de voorbereidingen was er groot enthousiasme en een groeiende consensus over 
de richting waarin het onderzoek naar preventie, behandeling en gezondheidszorg zich moet ontwikkelen. 
Om dit momentum vast te houden en richting te geven aan dit brede veld, zal nog in 2016 een 
interdisciplinaire Task Force geformeerd worden, voorzien van voldoende middelen en ondersteuning, 
waarin naast biomedische en sociaal-wetenschappelijke deskundigen op het gebied van preventie en 
behandeling ook ruimte zal zijn voor vertegenwoordigers van andere disciplines en sectoren (bijvoorbeeld 
stedenbouw, data sciences, marketing, e-health). Deze Taskforce zal bestaande initiatieven inventariseren 
en met elkaar in verband brengen, en een onderbouwing, uitwerking en besteding beschrijven voor de 
vereiste investeringen. De omvang van deze investeringen bepalen is in het verband van deze route-
uitwerking moeilijk, gelet op het brede karakter van deze NWA-route; dit zou aan de opdracht van de task 
force moeten worden toegevoegd. Als het om vernieuwend onderzoek gaat op het vlak van behandeling 
komt een schatting uit op een jaarlijkse extra investering van 80 miljoen (0,1 procent van het zorgbudget). 
Preventie-onderzoek vereist meer. Op preventie moet serieus worden ingezet, gelet op alle uitdagingen die 
er zijn. Innoveren, monitoren en evalueren met (nieuwe vormen van) wetenschappelijk onderzoek en het 
vergroten van onze kennis en capaciteit in toegepaste data science is daarvoor een voorwaarde en vereist 
jaarlijks 150 miljoen. De extra kosten voor onderzoek naar de structuur en het functioneren van de 
gezondheidszorg zelf en het in verbinding brengen hiervan met andere sectoren en wetenschapsgebieden 
worden geschat op 50 miljoen per jaar. 
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Bijlage 1 
 
Aanpak voor de uitwerking van de route Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling 
 
Binnen deze route zijn de drie subthema’s: preventie, behandeling en gezondheidszorg in april 2016 
uitgewerkt door drie themagroepen. Deze themagroepen hebben verkend welke complexe vraagstukken 
binnen het routethema vanuit een oogpunt van innovatie en wetenschappelijke, maatschappelijke en 
economische winst, maximaal kansrijk en verbindend zijn en welke game changers voor vernieuwing 
zouden kunnen zorgen. In deze verkenning hanteerden zij als rode draad: ‘Vitaal functioneren naar believen 
en vermogen’. 
 
De samenstelling van de themagroepen was: 

- Themagroep Gezondheidszorg: prof. dr. Cordula Wagner (voorzitter, NIVEL, VUMC), prof. dr. Mattijs 
Numans (LUMC), prof. dr. Erik Buskens (UMCG), drs. Marcel Dommisse (Strukton), prof. dr. Maarten 
IJzerman (Universiteit Twente). 

- Themagroep Behandeling: prof. dr. Coen Stehouwer (voorzitter, Maastricht UMC+), prof. dr. Pim 
Assendelft (Radboudumc Nijmegen), prof. dr. Andrea Evers (Sociale Wetenschappen, Universiteit 
Leiden), prof. dr. Frans. Van der Helm (Technische Universiteit Delft), prof. dr. Hans Hofstraat (Philips 
Research, Universiteit van Amsterdam), drs. Marcel Timmen (directeur Vereniging Spierziekten 
Nederland).  

- Themagroep Preventie: prof. dr. Brenda Penninx (voorzitter, VUMC), prof. dr. Karien Stronks (AMC), 
prof. dr. Oscar Franco (EMC), prof. dr. Rutger Engels (Trimbos instituut), prof. dr. Paulien Bongers 
(TNO). 

 
In de laatste week van april vond een digitale raadpleging plaats, waarin men volgens een gestructureerd 
format aanvullingen kon geven op de drie uitwerkingen van de themagroepen. De raadpleging is via 
meerdere communicatiekanalen (websites, nieuwsmail, etc.) vanaf begin april breed aangekondigd. Verder 
werden dertienduizend mensen via een persoonlijke mail (en een rappel) van de raadpleging op de hoogte 
gesteld. 293 Mensen hebben deelgenomen aan de raadpleging en een aanvulling op de routeteksten 
ingediend. 
 
Op 18 mei 2016 vond de routeworkshop plaats in De Reehorst in Ede. Gelet op het beperkte aantal 
beschikbare plaatsen kon men alleen op uitnodiging aan de workshop deelnemen. In eerste instantie 
werden 280 mensen uitgenodigd vanuit de wetenschap, maatschappelijke en zorgorganisaties, overheden 
en bedrijfsleven; later nog eens 90 mensen. 110 Mensen namen aan de routeworkshop deel. 
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NWA-vragen voor Route 3 - Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling 
 
005 Welke rol spelen micro-organismen in ecosystemen en hoe kunnen we deze inzetten voor 

gezondheid en milieu? 
 
015 Hoe kunnen wij agroproductiesystemen verduurzamen in relatie tot de wereldwijd toenemende 

vraag naar gezond en veilig voedsel? 
 
070 Begrijpen van ons gedrag: waarom doen wij wat we doen, zijn we wie we zijn en welke factoren 

beïnvloeden ons gedrag? 
 
072 Hoe bevorderen we gezondheid en voorkomen we ziekte via een gezond(e) leefstijl en gedrag? 
 
073 Wat zijn de effecten van de voortschrijdende 24-uurseconomie op de gezondheid en het 

functioneren van mensen en hoe kan kennis over bioritmen de verhouding tussen mens en 
maatschappij verrijken? 

 
074 Wat is de invloed van slaap op onze gezondheid? 
 
075 Hoe kunnen we gezondheid door middel van sport, bewegen en voeding bevorderen en welke 

effecten brengt dit met zich mee?  
 
076 Wat zijn de gevolgen van chronische aandoeningen, stress en handicaps en hoe kunnen mensen 

hier zo goed mogelijk mee omgaan? 
 
077 Wat is de bijdrage van niet-genetische factoren aan persoonlijke eigenschappen en 

ziekteprocessen? 
 
078 Wat zijn de effecten van de gebouwde omgeving op gezondheid en welzijn? 
 
079 Wat zijn de effecten van elektromagnetische velden afkomstig van bijvoorbeeld draadloze 

communicatie en hoogspanningsleidingen op mensen? 
 
081 Hoe gaat kennis van genetica een rol spelen in het begrijpen van, screenen op en behandelen van 

(zeldzame) ziekten? 
 
082 Hoe ontwikkelt het zenuwstelsel zich en hoe kunnen processen van degeneratie ervan worden 

tegengegaan?  
 
083 Hoe ontstaan neurologische, psychiatrische en psychische aandoeningen en hoe kunnen we ze 

voorkomen, verzachten of verhelpen? 
 
084 Hoe kunnen we het probleem van overgewicht en obesitas beter begrijpen en voorkomen? 
 
086 Darmziekten en in het bijzonder de relatie tussen onze darmflora en gezondheid: hoe kunnen we 

de darmflora effectief beïnvloeden? 
 
088 Hoe kunnen we hart- en vaatziekten (atherosclerose, hartfalen, hartritmestoornissen en trombose) 

op individueel niveau vroeg voorspellen, voorkomen en behandelen? 
 
089 Hoe kunnen we longziekten beter begrijpen en behandelen? 
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091 Zwangerschap, een kind baren en de overgang: kunnen we ze beter maken? 
 
092 Kan er meer verbinding gemaakt worden tussen reguliere en complementaire zorg, uitmondend in 

integrale zorg, die rekening houdt met de grote diversiteit tussen patiënten? 
 
093 Hoe kunnen innovatie, kwaliteit en toegankelijkheid van de geïnstitutionaliseerde en informele 

zorg bevorderd worden? 
 
094 Hoe maken we de gezondheidszorg kwalitatief zo goed mogelijk, maar houden we haar betaalbaar? 
 
095 Hoe kan de gezondheidszorg, onder andere door gebruik te maken van biomarkers, meer gericht 

worden op de uniciteit van een persoon? 
 
096 Hoe komen we aan een betere diagnostiek, betere behandelingen en betere vaccins voor 

afweerstoornissen en infectieziekten? 
 
097 Hoe blijven we micro-organismen de baas in gezondheidszorg, veehouderij en milieu? 
 
099 Hoe kunnen we met behulp van een groter begrip van het leven, nieuwe targets identificeren voor 

moleculaire therapieën, antibiotica en antivirale middelen? 
 
102 Hoe kunnen we nieuwe geneesmiddelen en -wijzen ontwikkelen om zo vitaal en gezond mogelijk te 

blijven? 
 
103 Hoe kunnen we de mogelijkheden en grenzen van de medische vooruitgang begrijpen en 

beoordelen? 
 
105 Hoe kunnen big data en technologische innovatie (e-health) bijdragen in de zorg? 
 
107 Hoe kunnen we beter anticiperen op de invloed van nieuwe technologie op de mens en 

maatschappij, en de invloed van bestaande technologie beter begrijpen en beoordelen? 
 


