
Regeneratieve geneeskunde: gamechanger  
op weg naar brede toepassing

Onze (beroeps)bevolking veroudert, waardoor het een 
uitdaging kan zijn om mee te blijven doen en vitaal te 
functioneren. Weefsels en organen gaan immers bij 
iedereen achteruit, maar soms nog sneller door ziek-
teprocessen zoals artrose, hart- en vaatziekten, diabe-
tes of neurodegeneratieve aandoeningen. Gelukkig is 
er steeds meer bekend over natuurlijk weefselherstel, 
èn zijn er steeds meer biologische en technische mo-
gelijkheden om weefsels en organen te repareren. 
Interdisciplinair onderzoek op het gebied van regene-
ratieve geneeskunde is gebaseerd op de groeiende 
kennis van onder andere stamcellen, groeifactoren, 
weefselarchitectuur, biomaterialen en verfijnde meet-
technieken. Dankzij eerdere programmatische inves-
teringen in grootschalige samenwerkingsverbanden is 
er binnen Nederland een enorm valorisatiepotentieel 
opgebouwd. Nog maar weinig patiënten hebben 
echter daadwerkelijk kunnen profiteren van concrete 
therapieën.

Vertaalslag naar praktijk
De tijd is nu rijp om deze basis verder uit te bouwen 
en de vertaalslag te maken naar brede toepassing 
in de praktijk. Nu al is regeneratieve geneeskunde 
een miljardenindustrie, met wereldwijd meer dan 700 
bedrijven die in 2013 een gezamenlijke marktwaar-

de van 16,4 miljard dollar vertegenwoordigden, met 
een verwachte groei naar 67,5 miljard dollar in 2020 
(Proteus Data, 2014). De Nederlandse economie 
kan hiervan ruim meeprofiteren. Dat vraagt wel om 
voortgaande investering in publiek-private samenwer-
king om de roemruchte Valley of Death – de periode 
tussen een proof of principle en het op grote schaal, 
duurzaam fabriceren van het uiteindelijke product – te 
overbruggen. 

De belangrijkste gamechanger
Regeneratieve geneeskunde is op zichzelf een van de 
meest ingrijpende gamechangers in de geneeskunde 
al zijn er nog wel inspanningen nodig om de beloften 
van regeneratieve geneeskunde in te lossen.

Investeren in opleiding en talent 
In de regeneratieve geneeskunde werken momenteel 
verschillende disciplines zoals elektrofysica, bio-elek-
tronica en geneeskunde binnen hun eigen vakgebied 
aan oplossingen voor nieuwe weefsels en organen. 
Voor de toekomst is echter behoefte aan weten-
schappers die deskundig zijn op het raakvlak tussen 
technologie en geneeskunde. Een gericht carrière-
stimuleringsprogramma op dit gebied zou de impact 
kunnen vergroten. 

Regeneratieve geneeskunde biedt 
chronisch zieken uitzicht op genezing, in 
plaats van (dure) symptoombestrijding. 
Het betekent dat zieke weefsels en 
organen hersteld kunnen worden, zodat 
er geen transplantatie meer nodig is. 
Medicijnen kunnen getest worden op 
organs-on-a-chip, zonder dierproeven en 
zo nodig op maat voor de patiënt. Er wordt 
gewerkt aan nieuwe verbindingen tussen 
hersenen en elektronica, bijvoorbeeld in 
bionische ledematen. Een fascinerend 
toekomstbeeld dus, waarbij regeneratieve 
geneeskunde enorme kansen biedt voor 
gezondheidszorg èn economie.
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Samenwerkingsverbanden consolideren 
De grote en succesvolle publiek-private samenwer-
kingen in de regeneratieve geneeskunde zoals BMM, 
TeRM, NeuroDelta en NIRM die grotendeels gefinan-
cierd werden vanuit de FES (Fonds Economische 
Structuurversterking) middelen, zijn momenteel af-
gerond. Door de visie van vorige kabinetten die deze 
samenwerkingen deels financierden staat Nederland 
momenteel wetenschappelijk sterk op het gebied van 
de regeneratieve geneeskunde. Nu is het van het 
grootste belang om te investeren in de consolidatie 
van deze verbindingen. De huidige financiering van 
grootschalige samenwerkingen is nu veelal afkomstig 
van Europese subsidies, aangezien Nederlandse 
financiering momenteel ernstig tekort schiet in vergelij-
king met andere ontwikkelde landen. 
Onderzoekers, bedrijven en ministeries zien het 
belang van deze consolidatie en zijn al begonnen 
met stappen in die richting. Twee voorbeelden zijn 
hDMT (Institute for human Organ and Disease Model 
Technologies) en RegMed XB (Regenerative Medicine 
Across Borders) die als doel hebben pre-competi-
tief onderzoek uit te voeren in samenwerking met 
bedrijven. Deze noodzakelijke krachtenbundeling zal 
bijdragen aan de overbrugging van wetenschappelijk 
idee naar behandeling patiënt. 

Investeren in infrastructuur en onderzoek 
(fundamenteel en translationeel)
Door een gemeenschappelijke onderzoeksagenda te 
stimuleren kunnen programmeringen (van overheid, 
gezondheidsfondsen, topsectoren etcetera) synerge-
tisch bijdragen aan de regeneratieve geneeskunde. In 
dit opzicht zijn zowel hDMT als RegMed XB interes-
sante initiatieven, omdat door integratie van multidisci-
plinaire kennis en expertise kritische massa gecre-
eerd wordt rondom inhoudelijke onderzoeksthema’s. 
Tegelijkertijd wordt ook gemeenschappelijk gebruik 
gemaakt van kostbare infrastructuur (Good Manufac-
turing Practice clean rooms, microfluidica productie). 
Binnen dergelijke nationale grootschalige samenwer-
kingsverbanden en infrastructuren kan er gewerkt 
worden aan het uitwerken van de randvoorwaarden 
om de volgende stap te kunnen maken van funda-
mentele concepten naar concrete toepassingen bij de 
patiënt, bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar het 
genoom en nieuwe technologieën, interactie tussen 
biomaterialen en cellen, en te investeren in geavan-
ceerde imaging platforms. Deze investeringen sluiten 
ook aan bij de investeringsagenda van de Nederland-
se Federatie van Universitare Ziekenhuizen (NFU), 
zoals beschreven in de notitie sustainable health.
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Maatschappelijk Verantwoord Innoveren 
(MVI) 
Voor brede toepassing is het belangrijk het publiek 
goed te informeren en te betrekken in een dialoog 
over de sociale, juridische en ethische consequenties 
van regeneratieve geneeskunde. Zo’n open debat kan 
ertoe bijdragen dat de toepassingen die ontwikkeld 
worden, daadwerkelijk aansluiten bij de behoeften van 
Nederlanders en breed geaccepteerd zullen worden. 
Het is verder noodzakelijk om deze nieuwe zorgpro-
ducten te ontwikkelen op een duurzame en rendabele 
manier, om bij te dragen aan het beheersbaar houden 
van de kosten van de gezondheidszorg.
Naast de financiële ondersteuning van duurzame 
samenwerkingsverbanden, is het ook noodzakelijk 
dat de overheid investeert in een interessant vesti-
gingsklimaat voor bedrijven gericht op regeneratieve 
geneeskunde. Thematische Regeneratieve Genees-
kunde Technology Transfer Offices (TTOs) zijn nodig 
om specifieke kennis ten aanzien van intellectueel 
eigendom, marktautorisatie en productieprocessen 
van deze nieuwe industrie op te bouwen en te ver-
spreiden. Onderzoekers dienen in een vroeg stadium 
door deze thematische TTOs begeleid te worden. Zo 
kunnen ze tijdig informatie krijgen over de implemen-
tatie van hun kennis en marktconform handelen, om 

de kans op gebruik en commercialisatie van de kennis 
te verhogen.

Positie onderzoeksveld regeneratieve 
geneeskunde
Nederland behoort tot de top 5 van de wereld in het 
onderzoeksveld van de regeneratieve geneeskunde 
en is nummer 1 als het gaat om de impact van de 
gepubliceerde artikelen (Pubmed analyse). Hoewel 
dus al veel werk verzet is, hebben nog maar weinig 
patiënten daadwerkelijk kunnen profiteren van con-
crete producten. De stappen van laboratorium naar 
kliniek en van experiment naar bredere toepassing 
moeten grotendeels nog gezet worden. Dat komt 
onder meer door het ontbreken van voldoende finan-
ciering voor translationeel onderzoek en de beperkte 
productiefaciliteiten. Op dit moment is de Nederlandse 
voorsprong op wetenschappelijk gebied nog niet terug 
te zien in toegenomen economische waardegroei in 
Nederland. Het zou kapitaalvernietiging zijn als alle 
investeringen uit het verleden in dit veelbelovende 
vakgebied met een verwachte marktwaarde van 
67,5 miljard dollar in 2020 uiteindelijk alleen in het 
buitenland economische winst opleveren. Overheden 
in andere landen stimuleren de vereiste technologi-
sche ontwikkelingen krachtig. Voorbeelden daarvan 
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zijn Catapult Cell therapy in de UK en Centre for the 
Commercialization of Stem Cell Research in Canada 
(variërend van 15 tot 100 miljoen euro per jaar). Het is 
van het grootste belang dat de Nederlandse overheid 
op zijn minst vergelijkbare bedragen investeert om 
de huidige wetenschappelijke positie vast te houden, 
waardoor de aantrekkingskracht voor het bedrijfsleven 
gegarandeerd blijft. Een essentiële voorwaarde is het 
verwerven van specifieke expertise op het gebied van 
valorisatie van regeneratieve geneeskunde.

Impact
Ziektes waarvoor op dit moment curatieve behande-
lingen ontwikkeld worden op basis van regeneratieve 
geneeskunde, kostten Nederland in 2011 18,2 miljard 
euro. De ziektelast door sterfte en door het leven met 
deze ziektes bedraagt jaarlijks 1,4 miljoen DALYs 
(Disability-Adjusted Life Years). Een relatief kleine 
investering in regeneratief onderzoek kan zich daarom 
makkelijk vertalen in een grote impact in Nederland. 
Voor het merendeel van deze aandoeningen worden 
al regeneratieve therapieën ontwikkeld. 
Innovatie van gezondheidszorg is nodig om Neder-
landers te laten beschikken over de beste en meest 
actuele therapieën, wat de welvaart en kwaliteit van 
leven ten goede komt. Daarnaast is herhaaldelijk 
aangetoond dat innovatie tot besparing in de gezond-
heidszorg kan leiden: elke investering van 1 euro 
in het verbeteren van de doelmatigheid levert een 
jaarlijkse structurele besparing op van 3 euro. Hier ligt 
naast een belang voor de overheid ook een belang 
voor de zorgverzekeraars.

Investeringsbehoeften
De regeneratieve geneeskunde is een wezenlijk 
andere benadering van de geneeskunde waarbij het 
terug geven van orgaanfunctie bij chronische ziekten 
centraal staat. Deze tak van de medische wetenschap 
is sterk gebaat bij een internationale verankering van 
de wetenschap via een nationale, discipline-over-
schrijdende, grootschalige onderzoeksinfrastructuur 
voor de langere termijn. De toekomstige positie van 
Nederland in dit internationale veld zal vooral bepaald 
worden door de mogelijkheid tot aansluiting bij de 
nieuwe technologieën die dit veld drijven. Investerin-
gen in infrastructuur moeten aansluiten op concurre-
rende investeringen door buitenlandse overheden. 
De inzet van de NFU op dit gebied zal werken als een 
multiplier van deze investeringen. Daarnaast is er mo-
gelijkheid om de huidige programmering te gebruiken 
om implementatie te versnellen. Voor het ontwikkelen 
van de gemeenschappelijke onderzoeksagenda’s kan 
gebruik gemaakt worden van matching door lokale 
overheden en TKI-gelden van gezondheidsfondsen.

Een extra investering nu zal er over tien jaar toe 
leiden dat patiënten versneld kunnen profiteren van 
verbeterde, innovatieve therapieën. Uiteindelijk zal dit 
resulteren in volledige participatie van de patiënt  in 
de maatschappij en een reductie in symptoombestrij-
dende behandelingen. Deze investering zal bovendien 
leiden tot nieuw opgeleide talenten die Nederland 
aantrekkelijker maken voor de vestiging van farma-
ceutische en biotechnologische bedrijven, alsmede tot 
een aanzienlijke kostenbesparing in de zorg.

http://bit.ly/Regeneratieve_Geneeskunde8282


