
Personalised medicine:  
uitgaan van het individu
Precies de juiste en voldoende zorg voor elke individuele patiënt. Met een optimaal resul-
taat, een minimum aan bijwerkingen, tegen minimale kosten, zo dicht mogelijk bij huis. Dat 
is in het kort het ideaalbeeld van personalised medicine. Om dit mogelijk te maken voor het 
groeiende aantal patiënten met chronische aandoeningen, is een revolutie nodig, zowel in 
verwerving van kennis als in de organisatie van de zorg. Naast forse investeringen in een 
solide data-infrastructuur en in technologische en methodologische ontwikkelingen, zijn 
nieuwe kenniscoalities en intensief contact met de maatschappij onontbeerlijk.

Elke patiënt heeft unieke kenmerken die belangrijke 
consequenties kunnen hebben voor het verloop en het 
effect van een behandeling. Datzelfde geldt voor elke 
ziekte. Ook omgevingsfactoren vertonen een grote 
variatie. Daardoor bestaan er grote verschillen tussen 
patiënten met ogenschijnlijk dezelfde aandoening. 
Personalised medicine vereist dat er zicht komt op 
de variatie tussen individuen en hun aandoeningen, 
zodat elke patiënt samen met de arts de voor hem of 
haar optimale behandeling met minimale bijwerkingen 
kan kiezen.

Ideaalbeeld
Het individu staat centraal in de gezondheidszorg. In 
de toekomst kan dankzij de toegenomen kennis over 
ziektemechanismen aan de hand van gegevens uit 
vragenlijsten, laboratoriumonderzoek en diagnostiek 
op elk moment worden vastgesteld hoe het ervoor 
staat met iemands gezondheidstoestand en hoe deze 
zich in de komende jaren zal ontwikkelen. Dreigt er 
een depressie? Een hartinfarct? Een vorm van kan-
ker? 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, maar ook bij zijn 
persoonlijke genetische profiel, leefstijl, dieet, ziekte-
geschiedenis, et cetera. 

Personalised medicine begint dus al met preventie, le-
vert zo nodig gerichte interventies en gaat zo door tot 

en met de gepersonaliseerde terminale zorg. Het be-
lang van personalised medicine wordt alom herkend 
en erkend; 21 van de 140 clustervragen van de NWA 
hebben direct betrekking op personalised medicine.

Gamechangers
Personalised medicine is belangrijk voor alle aan-
doeningen 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. Belangrijke gamechangers zijn:

• een nieuwe kijk op gezondheid;
•  een krachtige Personalised Medicine & Health 

Research infrastructure, gevoed met betrouwbare 
Findable, Accessible, Interoperable en Re-usable 
gegevens;

•  nieuwe methodologieën en technologische toe-
passingen om uitkomsten in het individuele geval 
beter te voorspellen, daar de behandeling op af 
te stemmen en het succes van deze behandeling 
vervolgens weer betrouwbaar te meten;

•  goede communicatie en educatie gericht op de 
veranderingen die personalised medicine met zich 
meebrengt;

•  versterkte samenwerking tussen fundamentele, 
translationele en klinische onderzoekers en tussen 
kennisinstellingen en bedrijven.
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Variatie centraal
Personalised medicine vraagt om een totaal andere 
kijk op ziekten, patiënten en data. Dat begint ermee 
dat we niet langer kijken naar de grootste gemene de-
ler, maar juist nieuwsgierig worden naar de verschillen 
tussen patiënten. Dat is de essentie van de systeem-
biologische benadering. Hoe komt het dat hetzelfde 
geneesmiddel bij de een wel werkt en bij de ander 
niet? Wat maakt dat de ene patiënt met een uitge-
zaaid melanoom binnen een half jaar overlijdt, terwijl 
een lotgenoot met dezelfde tumor in hetzelfde stadium 
nog tien jaar leeft? 

Verbindingen nodig 
Niet alleen individuen verschillen op zeer veel ma-
nieren van elkaar. Ook ziekten die ogenschijnlijk het-
zelfde zijn, verschillen vaak aanzienlijk in moleculaire 
eigenschappen. Dit heeft gevolgen voor de agressi-
viteit van de ziekte en de gevoeligheid voor therapie. 
Welk van deze verschillen is verantwoordelijk voor de 
variatie in uitkomst bij een bepaalde ziekte? Om die 
vraag te kunnen beantwoorden, zijn enorme hoe-
veelheden gegevens nodig van zeer grote aantallen 
mensen en ziekten. Big data dus. Daarnaast zijn 
ook frequente, longitudinale metingen bij individuen 
en hun aandoeningen cruciaal. Initiatieven zoals het 
NFU-project Registratie aan de Bron en een gemeen-
schappelijke elektronisch patiëntendossier (EPD) zijn 
absolute voorwaarden hierin. In de afgelopen jaren 
is al veel geïnvesteerd in het opzetten van data-infra-
structuren en biobanken. In de komende jaren moeten 
deze verschillende databronnen met elkaar worden 
gecombineerd. Het initiatief Personalised Medicine & 
Health Research infrastructure sluit hier goed bij aan. 
Dat vraagt uiteraard wel om zorgvuldige maatregelen 
in het belang van de privacy. 

Naast kwantiteit van data is ook de kwaliteit ervan 
belangrijk. Zeker als gegevens verzameld worden 
voor andere doeleinden dan wetenschap (zorgverle-
ning, dienstverlening, marketing, et cetera) is het niet 
altijd vanzelfsprekend dat alle data op dezelfde manier 

tot stand komen en met dezelfde betrouwbaarheid 
worden vastgelegd. 

Gericht wetenschappelijk onderzoek
In de komende jaren zullen fundamentele onderzoe-
kers samen met translationele onderzoekers, clinici en 
epidemiologen de huidige kennis over ziekteproces-
sen en interventies verder moeten verfijnen. Nieu-
we 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 voorheen heen en weer te schakelen tussen 
laboratorium en kliniek. 

Tevens zal geïnvesteerd moeten worden in technieken 
om bij patiënten op een minimaal invasieve manier 
de informatie te verzamelen waarop een behande-
ling gebaseerd kan worden. Voorbeelden zijn “liquid 
biopsies” bij kanker, beeldvormende technieken en 
methoden om te meten of de dosering van gegeven 
medicatie adequaat is.

Ook is het belangrijk dat de onderzoeksmethodologie 
vernieuwd wordt om voor kleine aantallen patiënten 
en misschien wel individuen de toegevoegde  
waarde van een interventie vast te kunnen stellen.  
De evaluatie van nieuwe interventies verdient speciale 
aandacht. 

Goede communicatie en educatie
Artsen en andere zorgprofessionals moeten leren 
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 
over mogelijke behandelingen. Opleiding en nascho-
ling zijn dus belangrijke voorwaarden voor het succes 
van personalised medicine. Op het individu gerichte 
communicatie is in de praktijk misschien wel de be-
langrijkste voorwaarde. Gezondheidsinformatie moet 
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gepresenteerd worden op een manier die uitnodigt tot 
concrete handelingen en beslissingen, en die aansluit 
bij het niveau van de patiënt. In massacommunicatie 
en onderwijs moeten alle (toekomstige) patiënten mee 
worden genomen in de ontwikkelingen en mogelijk-
heden 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.

Nieuwe allianties
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 weten-
schap en praktijk vraagt om samenwerking tussen 
partners die elkaar nu nog niet altijd goed weten te 
vinden. Binnen het biomedisch onderzoek zal nog 
meer samenwerking ontstaan tussen fundamentele, 
translationele en toegepaste onderzoekers. Daarnaast 
is de expertise nodig van onderzoekers van techni-
sche universiteiten, uit de sociale wetenschappen en 
de informatica. Om daadwerkelijk innovatie te kunnen 
realiseren in de zorgpraktijk, moeten bedrijven nieuwe 
kennis doorontwikkelen tot bruikbare producten en 
standaarden. Tot slot zal de inrichting en organisatie 
van de zorg veranderen met de opkomst van e-health 
en domomedicine: medische toepassingen thuis. 

Bredere dialoog
Deze ingrijpende verandering in het medisch weten-
schappelijk onderzoek en de praktijk van preventie, 
behandeling en zorg kan niet tot stand komen zonder 
de patiënt, oftewel de Nederlandse burger. Naast 
individuele communicatie zal ook een bredere dialoog 
met grotere groepen in de samenleving nodig zijn.
In die dialoog zijn ethiek en wetgeving belangrijke 
thema’s. Het verzamelen, opslaan, delen, verbinden 
en gebruiken van grote datasets met privacygevoeli-
ge gegevens heeft belangrijke ethische en juridische 
implicaties. Wie is bijvoorbeeld eigenaar van de ge-
gevens? De huidige regelgeving werpt grote barrières 
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op tegen het verzamelen en delen van gegevens, ook 
als dit gebeurt in het belang van wetenschappelijk 
onderzoek. Oplossingen hiervoor moeten zowel recht 
doen aan het belang van privacy als aan het belang 
van betere zorg door personalised medicine. 

Daarnaast hebben nieuwe onderzoeksmethodologie-
en ethische consequenties. 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.

Heldere financiering en vergoeding
Personalised medicine is niet alleen gewenst om 
betere zorg te kunnen 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. Uiteindelijk moet de zorg 
dankzij de hiervoor genoemde ontwikkelingen koste-
neffectiever, betaalbaarder en minder arbeidsintensief 
worden.

Daarbij spelen nog wel vooralsnog onbeantwoorde 
vragen: Hoe financieren we het noodzakelijke onder-
zoek? 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 is bijvoorbeeld belangrijk om de toekomstige 
vergoeding mee te nemen in de ontwikkeling van 
personalised medicine, via proeftuinen en voorbeeld-
trajecten. Zorgverzekeraars en andere bedrijven zoals 
e-health ontwikkelaars zullen actief betrokken moeten 
worden, opdat zij mee investeren en later mede de 
vruchten plukken. 

Op weg naar personalised medicine
Het hier geschetste beeld van personalised medicine 
is ambitieus, maar zeker niet onhaalbaar. Er bestaat 
al veel kennis over biomarkers waarmee de gezond-
heidstoestand en eventuele ziekteprocessen in kaart 
gebracht kunnen worden. Het inzicht in onderliggende 
biologische mechanismen groeit met de dag. En er 
zijn al dwarsverbanden aan het ontstaan tussen de 
verschillende spelers. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze ontwikkeling 
in de gezondheidszorg ten goede komt aan de Neder-
landse patiënt, Nederlandse bedrijven en het geheel 
van onze samenleving.

http://bit.ly/Personalised_Medicine74747474


