
Gezondheidszorgonderzoek, preventie 
en behandeling

In 2030 zullen in Nederland 7 miljoen 
mensen één of meer chronische aandoe-
ningen hebben; dat is 40 procent van de 
bevolking. De druk op de gezondheidszorg 
neemt hierdoor toe. Financiële en perso-
nele tekorten zijn onvermijdelijk als er niet 
snel op verschillende terreinen tegelijk 
wordt ingegrepen. Een nieuwe kijk op 
gezondheid, met aandacht voor verschillen 
tussen mensen en een betere aansluiting 
bij hun persoonlijke beleving, is noodza-
kelijk om de zorg toekomstbestendig te 
maken.

Binnen deze route zijn vier gamechangers 
te onderscheiden:

Een nieuwe kijk, een nieuw wetenschappe-
lijk paradigma
Gezondheid moeten we op de eerste plaats gaan zien 
als voorwaarde om de dingen te doen die een mens 
belangrijk vindt: meedoen, functioneren, je eigen 
leven leiden. Dat is een andere, bredere visie dan het 
heersende biomedische model waarin ziekten centraal 
staan. We moeten streven naar het bevorderen van 
‘positieve gezondheid’, waarbij de wensen, waarden 
en voorkeuren van het individu richtinggevend zijn. 
Positieve gezondheid betekent niet alleen een focus 
op wat iemand met een ziekte nog kan, maar ook 
op de ervaren kwaliteit van leven en de mate waarin 
iemand kan participeren in de samenleving.
Om positieve gezondheid te kunnen realiseren, moe-
ten we veel meer dan nu oog hebben voor de variatie 
tussen individuen. Variatie in normen, waarden en 
doelen; maar ook in leefstijl, gedrag,  omgeving, erfe-
lijke aanleg; en vooral in de reactie van het lichaam op 
gezonde en ziekmakende prikkels.
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De biomedische definities van ‘gezond’ en ‘ziek’ ko-
men maar ten dele overeen met persoonlijke ervarin-
gen. Zo zijn er veel mensen met bekende aandoenin-
gen die zich prima voelen en maatschappelijk gewoon 
meedoen. Aan de andere kant voelen velen zich ziek, 
terwijl daar geen objectieve biomedische oorzaak voor 
gevonden kan worden.

Om zo’n nieuwe benadering mogelijk te maken, hebben 
professionals andere, aanvullende kennis nodig. De 
grote vergelijkende studies waarop de huidige genees-
kunde gebaseerd is, zijn en blijven van waarde, maar 
kunnen niet alle kennis opleveren die relevant is voor 
het individu. Ook ontbreekt het voor veel aandoeningen 
nog aan valide en gevoelige metingen om de uitkomst 
te meten en te voorspellen. In aanvulling op bestaande 
methodologie zijn nieuwe onderzoeksmethoden en uit-
komstmaten nodig. Waar onze huidige concepten van 
ziek en gezond niet voldoen, zijn nieuwe instrumenten 
nodig die ‘meten wat er gemeten zou moeten worden’. 
Essentieel voor het gezondheidsonderzoek van de 
toekomst is een brede, interdisciplinaire benadering, 
waarbij ook de inbreng van burgers/patiënten, organi-
saties en co-financiers een belangrijke rol zal spelen.

Investeren in preventie
Voor een gezonde toekomst van de samenleving en 
een betaalbare gezondheidszorg, is effectieve preven-
tie cruciaal. Daarbij is bestaande kennis niet genoeg. 
Het lukt bijvoorbeeld nog veel te weinig om kwetsbare 
groepen te bereiken, zoals mensen met een lage soci-
aaleconomische status en kwetsbare ouderen. 
Onderzoek is nodig naar de wisselwerking tussen 
individu en 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 structu-
reel in de maatschappij verankerd kan worden. Veel 
winst is te behalen als vanuit een systeemperspectief 
álle factoren – ook die van sociale, psychologische en 
economische aard – worden betrokken. 

Grootschalige gegevensbestanden (big data) kunnen 
veel nieuwe inzichten opleveren voor gerichte preven-
tie van aandoeningen als depressie en angststoornis-
sen en van leefstijlgerelateerde ziekten zoals diabetes, 
kanker en hart- en vaatziekten. Preventie draait niet 
alleen om het voorkomen van de aandoeningen zelf, 
maar ook om het bevorderen van (arbeids)participatie, 
het voorkomen van eenzaamheid, van immobiliteit  
en al die andere problemen die er toe leiden dat 
iemand niet in staat is zijn leven naar eigen inzichten 
te leiden. 

Nieuwe kijk op behandeling:  
persoonsgericht en regeneratief
Om de zorg voor patiënten met chronische ziekten 
betaalbaar en uitvoerbaar te houden, zijn nieuwe 
benaderingen nodig, zoals personalised medicine en 
regeneratieve geneeskunde. Personalised medicine 
moet leiden tot veiligere, effectievere zorg, doordat 
men niet langer uitgaat van de gemiddelde patiënt 
maar van het individu. Regeneratieve geneeskunde, 
het herstellen van beschadigde weefsels door ze 
terug te laten groeien, brengt de belofte met zich mee 
dat sommige veelvoorkomende chronische ziekten 
daadwerkelijk genezen kunnen worden, met poten-
tieel enorme winst in termen van kwaliteit van leven, 
maar ook in termen van besparingen in geld en het 
benodigde personeel. 

De zorg onderzoeken
Gericht onderzoek op het gebied van zorg en zorgsys-
temen is nodig, ook om bevindingen uit het buitenland 
goed te kunnen toepassen in de Nederlandse situatie. 
De zorg van de toekomst vraagt om een nieuwe kijk 
op de rol van zorgprofessionals, burgers, onderzoe-
kers en organisaties. Positieve gezondheid lijkt mede 
te worden 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 of schoolgebouw. Het wetenschappelijk 
bewijs daarvoor is echter nog beperkt. 
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Daarnaast moet onderzoek duidelijk maken wat er 
nodig is voor structurele implementatie en opschaling 
van interventies en hoe duurzame verbeteringen van 
zorgprocessen mogelijk worden. 

Infrastructuur, toegang, denken en  
kennis over data
Een geavanceerde data-infrastructuur van bestaande 
en nieuwe onderzoeken en registraties is een belang-
rijke concrete voorwaarde voor de hier geschetste 
ontwikkelingen. 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. Dit soort gegevens maakt het voor onderzoe-
kers mogelijk om op het niveau van individuen te 
kijken. Op dit moment zijn daar nog onvoldoende  
mogelijkheden voor, vanwege bezorgdheid over 
privacy, maar ook vanwege prestige en een bezitterige 
houding ten aanzien van datasets. In de komende 
jaren moeten we intensief gaan nadenken over data 
en onderzoek doen naar de technische, ethische, juri-
dische en maatschappelijke aspecten van de toegang 
ertoe en het gebruik ervan. Denken over data bete-
kent ook het ontwikkelen van nieuwe methoden om 
uit beschikbare data zo betrouwbaar mogelijke kennis 
te halen. Op dat terrein van data science beschikt 
Nederland echter nog niet over voldoende deskundig-
heid. Het werven en opleiden van deskundigen op dit 
gebied heeft dan ook een hoge prioriteit.

Technologie en Health Technology  
Assessment
Hoe personalised medicine en op de persoon gerichte 
preventie er ook precies uit gaan zien, technologie is 
een essentiële schakel. Hierbij moeten we deels voort-
bouwen op recente baanbrekende technologische ont-
wikkelingen, met name op het gebied van ICT. Denk 
bijvoorbeeld aan sensoren en apps voor smartphones. 
Voor een ander deel zal gericht techniek ontwikkeld 
moeten worden, zoals intelligente meetapparatuur, 
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labs-on-a-chip, nanomedicine en technologieën op het 
terrein van onder andere genomics, metabolomics en 
proteomics. 

Het ontwikkelen van nieuwe technologische toepas-
singen is een gezamenlijke taak voor wetenschap en 
bedrijfsleven. Essentieel voor de succesvolle imple-
mentatie van techniek is de menselijke factor; profes-
sionals en andere gebruikers zoals patiënten moeten 
dan ook bijtijds kunnen 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.

Nieuwe vormen van samenwerking
Wie is beter in staat de epidemie van diabetes, artrose 
en andere overgewichtgerelateerde ziekten aan te 
pakken: de dokter, de gymnastiekleraar, de eige-
naar van de supermarkt of de stedenbouwkundige? 
Kunnen we zulke uiteenlopende benaderingen met 
elkaar vergelijken en in verband brengen? Zeker is in 
elk geval dat er originele nieuwe vormen van samen-
werking, onderzoeksontwerp en data-analyse nodig 
zijn voor echt effectieve preventie, voor personalised 
medicine en regeneratieve geneeskunde en voor in-
novatief gezondheidszorgonderzoek. De ontwikkelin-
gen die nu al gaande zijn, bijvoorbeeld op het gebied 
van samenwerking tussen universitair medische 
centra, technische universiteiten, sociale faculteiten, 
toegepaste kennisinstellingen en hogescholen, zullen 
uitgebreid en verbreed moeten worden. Het inrichten 
van onconventioneel samengestelde teams, trans-in-
stitutionele initiatieven en het doorbreken van belem-
merende 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. Daarom 
moeten ook ineffectieve of zelfs schadelijke vormen 
van wetenschap in kaart worden gebracht. Daarnaast 
moeten we, als we nieuwe richtingen ontdekken, ook 
op tijd afscheid kunnen nemen van oude.

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 preven-
tie-onderzoek bescheiden ten opzichte van de totale 
kosten van de zorg. Dit moet meer in balans worden 
gebracht. De nieuwe wetenschappelijke kijk op pre-
ventie, behandeling en zorg moet gevolgen hebben 
voor de opzet en financiering van onderzoekspro-
gramma’s. In de komende jaren kan al geëxperimen-
teerd worden met nieuwe vormen, waarbij interdiscipli-
naire samenwerking beloond wordt en belemmerende 
prikkels worden weggenomen. Nieuwe vormen van 
samenwerking en integratie tussen financiers moeten 
worden onderzocht. Soms zijn daarvoor aanpassingen 
nodig van regels, zodat bijvoorbeeld verzekeraars 
mee kunnen investeren in onderzoek. Ook nieuwe 
vormen van het publiceren van resultaten en andere 
manieren om wetenschappelijke output te meten, 
kunnen bijdragen aan gewenste innovaties in het 
wetenschapsbedrijf. 

Naar de toekomst
Deze route pleit voor de formatie van een inter- 
disciplinaire Taskforce, waarin naast biomedische en 
sociaalwetenschappelijke deskundigen op het gebied 
van preventie en behandeling ook ruimte zal zijn voor 
vertegenwoordigers van andere disciplines en secto-
ren, zoals stedenbouw, data sciences, marketing, en 
e-health. Deze Taskforce zal bestaande initiatieven 
inventariseren en met elkaar in verband brengen, 
en een onderbouwing, uitwerking en bestedingsplan 
opstellen voor de vereiste investeringen. 

http://bit.ly/Gezondheid_en_Ziekte3030


