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Gezondheid en vernieuwing 
van de wetenschap 
 
Programma: 
 Inleiding over positieve gezondheid door dr. 

Machteld Huber, arts-onderzoeker, directeur 
Institute for Positive Health; discussie 

 Samenvatting voorgaande parallelsessie over 
Verantwoord omgaan met big data, door prof. dr. 
ir. Wilco Hazeleger, directeur Netherlands eScience 
Center; reactie hierop vanuit 
gezondheidsperspectief, door prof. dr. Joost Kok, 
Sport Data Center, Universiteit Leiden 

 De concept Kennisagenda Preventie; en 
onderzoeks-uitdagingen voor eHealth, door prof. 
dr. Lisette van Gemert-Pijnen, Universiteit Twente. 

 
Moderator: prof. dr. Richard TJM Janssen, Erasmus 
Universiteit. 
 

Organisatie en verslag: Mark Raijmakers 
(trekker NWA route sport en bewegen - raijmakers@zonmw.nl). 

 

Inleiding 

Meer dan dertig procent van de vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) gaan over gezondheid, 
en zeker tien routes hebben gezondheid als een thema. Wat zijn voor deze routes gemeenschappelijke 
onderwerpen? Hoe kunnen deze routes met elkaar samenwerken om vernieuwing in de wetenschap voor 
gezondheid en zorg van betekenis te laten zijn? 
 
Met elkaar geven deze ‘gezondheid’-routes een breed en integraal perspectief op gezondheid. ‘Positieve 
Gezondheid’ is de uitwerking in zes dimensies van het in 2011 gepubliceerde nieuwe concept van gezondheid 
‘het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele 
en sociale uitdagingen van het leven’. Wat heeft deze brede visie op gezondheid voor gevolgen voor de 
beoefening van wetenschap? 
Big data/data science is eveneens een centraal thema voor onderzoek dat uit deze routes voortkomt. Wat 
hebben ontwikkelingen in deze tak van wetenschap voor gevolgen voor kennis van gezondheid en zorg, en 
andersom? 
En als afsluiting een uitwisseling over preventie: investeren in kennis over preventie is van groeiend belang 
gezien bijvoorbeeld de toenemende kosten van de zorg en de vergrijzing. Een nieuwe Kennisagenda Preventie 
zal binnenkort gereed zijn. Wat zijn belangrijke onderzoeksthema’s, ook voor andere routes. En waar liggen 
uitdagingen voor onderzoek naar eHealth? 
 
 

De presentaties van de bijdragen zijn vanaf pagina 8 
als bijlagen toegevoegd aan dit verslag 
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Positieve Gezondheid, door Machteld Huber 
 
Positieve gezondheid is niet alleen een ander concept (een karakterisering, geen definitie) van gezondheid, het 
behelst ook een systeemverandering. Deze benadering van gezondheid staat voor een overgang van een 
controle model (geclassificeerde werkelijkheid) naar een veerkrachtmodel (beleefde werkelijkheid). Essentie 
hierin is een eigen beoordeling van de persoonlijke situatie. (Geen externe norm!) Door die beoordeling – die 
vooral een bewustwording tot doel heeft - ontstaat een ‘gezondheidsoppervlak’, waardoor de persoon de 
eigen gezondheidssituatie ziet gevisualiseerd en zelf kan besluiten bij welke gezondheidsdimensies hij of zij 
naar verbetering zou willen streven. Vervolgens kunnen hier acties van de persoon zelf, bijv. aan de hand van 
eHealth, maar zo nodig ook interventies, medische ingrepen en behandelingen, etc., hierbij aansluiten. 
 
De definitie van gezondheid die zo ontstaat is persoonlijk, veranderlijk en subjectief. Deze benadering activeert 
mensen en stelt hen in staat zelf regie te nemen. Volgende stappen bij deze wijze van benadering zijn het 
meer toegankelijk maken voor kwetsbare groepen, en beschikbaar en vindbaar maken van 
handelingsperspectieven.  
 
Kijken we naar de agenda voor kennisontwikkeling zien we een aantal stappen. Het is belangrijk te evalueren 
wat positieve gezondheid als methode brengt voor de triple aim (beter ervaren kwaliteit van zorg, betere 
gezondheid en verlagen van de zorgkosten). We dienen in kaart te brengen hoe een optimaal transitieproces 
naar werken met positieve gezondheid kan verlopen, dat houdt ook in het in kaart brengen van knelpunten in 
de systeemwereld en alternatieven daarvoor ontwikkelen. Verder dient de relatie tussen positieve gezondheid 
met andere modellen van gezondheid (bijv. ICF, RAI, Omaha, Nanda) inzichtelijk te zijn, en is een belangrijke 
vraag hoe het op termijn ook als meetinstrument kan worden ingezet. De inhoud van positieve gezondheid kan 
verder doorontwikkeld worden voor doelgroepen, er is bijvoorbeeld al een versie voor en door kinderen. 
 
In de discussie is er veel overeenstemming dat dit de beweging is die we in de maatschappij aan het maken 
zijn. Er is tevens een urgentie voor deze verandering en om met elkaar die krachten te versterken. De 
wetenschappelijke basis is echter nog dun, hier dient aandacht naar uit te gaan. Interessant is te zoeken naar 
hoe (big) data onderzoek (bijvoorbeeld data2person is gericht op zelfmanagement) en positieve gezondheid 
meer met elkaar kunnen samenwerken. Deze benadering van gezondheid sluit ook aan bij tools die mensen op 
maat gaan helpen. Daarbij is ook het devies dat dit een continu traject is, niet één advies of interventie maar 
continu ondersteunen van de door de persoon gewenste verandering. De route personalised medicine is op dit 
moment nog medisch georiënteerd, een ontwikkeling naar de conceptuele benadering van positieve 
gezondheid kan een volgende stap zijn. Ook begint gezondheid al voor de conceptie en in de buik, hoe kan 
positieve gezondheid hier op aansluiten? Een andere vraag die opkomt is of positieve gezondheid 
gezondheidsverschillen zou kunnen vergroten omdat ‘eigen regie’ eerder wordt opgepakt door meer 
hoogopgeleide mensen, of juist toch verkleinen. We zullen goed moeten kijken naar de relatie tussen 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen en positieve gezondheid. 
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Big data / data science en gezondheid, door Wilco Hazeleger en Joost Kok 
 
De route verantwoord omgaan met big data richt zich op het spanningsveld tussen waarde creatie door, en 
verantwoord omgaan met, big data. Onderzoek richt zich op de voorwaarden voor de benutting van 
maatschappelijke, economische en wetenschappelijke kansen van big data. Het gaat in op vragen en 
bedenkingen van de digitale samenleving, en is multidisciplinair gericht op een handelingsperspectief. 
 
Uit de sessie over verantwoord omgaan met (big) data eerder op 31 oktober werden een aantal elementen 
opgehaald die inhoudelijk interessant zijn voor de deelnemers aan deze ‘gezondheid’-sessie. Het is duidelijk 
dat er in de zorg heel veel data voorradig zijn, maar ook dat die data soms moeilijk toegankelijk zijn. Data-
aggregatie over medische centra (data hubs) binnen ethische, juridische en maatschappelijke kaders die nog 
kunnen veranderen. Sensoren die aspecten van voeding, bewegen en gezondheid meten raken steeds meer in 
zwang en de data die dit oplevert zijn veelbelovend, ook in termen van FAIR data. De ‘homo metans’ 
(quantified self) is sterk in ontwikkeling: metingen emanciperen en democratiseren. De rol van onderzoekers 
zal hierdoor ook verschuiven: van specialist naar stakeholder. Metingen van de toekomst zijn compact, 
makkelijk, snel en gevalideerd. 
 
De ontwikkelingen in smart industry gaan effect krijgen op gezondheid. Producten en services worden steeds 
meer gepersonaliseerd. Voeding en beweging personaliseren, ook de chemie levert hier bijvoorbeeld een 
bijdrage: hoge kwaliteit data komen beschikbaar die op persoonlijk niveau gebruikt kunnen worden. Hierdoor 
kan er een tijdig, specifiek en gevoelig alarm met directe feedback op gedrag beschikbaar komen. Ook kan er 
meer onderzoek in een niet-klinische setting plaatsvinden. 
 
In de gezondheidszorg zijn ethische en juridische barrières een belangrijk thema bij het ontsluiten van grote 
hoeveelheden data. Voor de ontwikkeling van data science: binnen de randvoorwaarden toch de informatie uit 
de data halen die nuttig is voor gezondheid en zorg. Dit is een groter vraagstuk dan het letterlijk aan elkaar 
verbinden van data. In beweging en sport is dit minder zwaarwegend en stellen mensen zelfs vaak graag hun 
data beschikbaar aan derden. In toenemende mate zullen ethische vraagstukken deel gaan uitmaken van deze 
ontwikkeling met als centrale vraag: ‘Willen we dit allemaal wel?’ En zo ja, wat krijgen we ervoor terug. 
 
Oplossingsrichtingen om data in gezondheid en zorg verantwoord te gebruiken liggen bijvoorbeeld om de data 
laten waar die zijn, en de algoritmen waarmee je data bewerkt te laten circuleren. Enerzijds zo transparant 
mogelijk met data omgaan (modellen), en anderzijds juist zo gesloten mogelijk (privacy). In toenemende mate 
zal technologie/programmatuur beschikbaar komen waarmee dat mogelijk is. Om living labs meer te gaan 
gebruiken als setting waar je ook big data aan koppelt zal een uniformering van protocollen moeten gaan 
plaatsvinden. 
 
In de discussie wordt de grote relevantie van data voor gezondheid en zorg beaamd. Heel veel data zitten 
inderdaad in systemen, maar die data zijn vervreemd: mensen beschikken niet zelf over deze data, maar 
instellingen beheren deze data en beschermen de data vanwege privacy-redenen. Hoe krijg je hier een 
stimulans om data te delen. Consortia zijn nog niet gekoppeld, persoonlijke gezondheidsdossiers zijn nog niet 
gekoppeld. De overheid moet hier een faciliterende rol gaan innemen. 
 
Tevens moeten we ons niet te veel blijven richten op ‘oude’ data (is een moeras), de productie van nieuwe 
data is enorm. Naast technologische vernieuwing zullen ook ontwikkelingen als dynamische informed consent 
ook mogelijk kunnen gaan maken dat delen van data beschikbaar wordt voor waarde-creatie. 
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Kennisagenda preventie, en onderzoek uitdagingen voor eHealth, door Lisette van 
Gemert 
 
Uit de route gezondheidszorg, preventie en behandeling is een taskforce preventie voortgekomen die eind 
deze maand de Kennisagenda Preventie zal opleveren. Deze agenda omvat fundamenteel tot toegepast 
preventieonderzoek, evaluatieonderzoek en kennistoepassing, en richt zich op gedrag (personen) en systemen 
(zorg). Door betrekken en consulteren van stakeholders wordt de agenda verankerd in het wetenschappelijke 
en preventieveld, in beleid en samenleving. Thema’s in de kennisagenda zijn aandacht voor variatie, motivatie, 
gedrag en kennis, totaliteit van de mens en zijn/haar omgeving, eHealth, innovatieve onderzoeksmethodologie 
en big data. 
 
eHealth grijpt op al deze thema’s in. Het is niet alleen een interventie maar het gaat om verbetering en 
verandering van de zorg; om digitale serviceverlening voor snelle diagnose en gepaste behandeling. Het gaat 
ook om technische capaciteiten zinvol benutten, zoals virtual reality voor het leren omgaan met agressie en 
preventie van geweld. Of sociale robots voor doorbraak van eenzaamheid. eHealth omvat ook het ontwerpen 
van een infrastructuur van innovatie van zorgverlening en transformatie van de zorgorganisatie. Denk 
bijvoorbeeld aan de toenemende verplaatsing van ziekenhuis- naar thuiszorg.  
 
Sociaaleconomische gezondheidsverschillen nemen toe, van belang is om kwetsbare groepen beter te 
bereiken met eHealth en in onderzoek aandacht te hebben voor eHealth literacy en diversiteit in de populatie. 
De invloed van big data op eHealth is groot, er is een behoefte aan predictiemodellen voor preventie op maat, 
voor gepersonaliseerde zorg. Dit kan door een holistische aanpak van eHealth waarbij data worden verzameld 
over leef-werkomgeving, gedrag en biomedische gezondheid. Die data zijn door burgers en patiënten deels 
zelf te verzamelen met huidige mobiele technologieën. Echter, die data zullen zodanig geanalyseerd moeten 
worden dat data betekenis kunnen hebben voor de individuele mens; dat betekent dat er behoefte is aan 
andere manieren om evidence te verzamelen (Zonder context geen bewijs, RVS). (Betere) methodieken om 
evidence en succes aan te tonen zijn nodig. Ook studies naar de impact van technologie op gedrag, zorg en 
systeem zijn waardevol. Tenslotte is implementatie vaak een hoofdpijndossier. Het is daarom van belang om 
patiënten/burgers actief te betrekken in het ontwerpen van de aanpak en implementatie vooral te 
beschouwen als onderdeel van het ontwerpproces zelf, niet als een “post-design” activiteit. Naast inzicht in big 
data gaat het ook om inzicht in motivatie, in zelf. Vandaar dat een agenda punt is hoe technologie zodanig in 
te richten dat mensen gemotiveerd zijn tot verandering van gedrag, zonder dat dit tot manipulaties leidt. 
 
Een belangrijke ontwikkeling in het aanbod van eHealth is dat er in snel tempo veel nieuwe stakeholders bij 
komen zoals de industrie die producten en service verlenen direct aan de burger, als consument. Allerlei 
platforms en applicaties komen beschikbaar, ook zij willen een plek veroveren. Op het vlak van gezondheid en 
ziekte ontstaat steeds meer een consumentenrelatie. Daarbij is de vraag hoe gaan we hier mee om, hoe 
krijgen we al deze partijen aan tafel? En welke implicaties heeft dit voor de zorgverlening en zorgorganisatie. 
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Samenwerking tussen de gezondheidsroutes 
 
Er zijn minstens tien NWA-routes waarin gezondheid een thema is. Het verbinden van deze routes zou een 
synergie moeten opleveren die op zich waardevol is. Tegelijkertijd is een aandachtspunt dat dit zo effectief 
mogelijk gebeurd. Een vraag is dan waar je op prioriteert. Nu komen ‘overal’ agenda’s uit, hoe krijg je 
verbinding, synergie en kritische massa hiertussen? Een eerste stap kan zijn boegbeelden en trekkers van deze 
routes bij elkaar te halen en moet elkaar prioritaire thema’s (zwaartepunten) te kiezen. Uit de presentaties en 
discussies komen de volgende gemeenschappelijke thema’s al naar voren te komen waarop samengewerkt 
kan worden: 
 
- Personalisering 

Kenmerkend aan alle routes is dat ‘personalised’ een ontwikkeling is die zeer bepalend is voor onderzoek 
en waarde voor de maatschappij. Door emancipatie, big data, persoonlijke sensoren en innovatie van 
onderzoeksmethodologie ligt dit binnen handbereik. Leren van hoe dit in andere velden en vakgebieden 
wordt opgepakt is verrijkend en doelmatig. 
 

- Beschikbaarheid en betekenis van data 
Een groter vraagstuk dan het letterlijk verbinden van data is het (niet) beschikbaar of toegankelijk zijn van 
data door juridische en ethische overwegingen. Dit vereist een samenwerking op een ander dan een 
inhoudelijk niveau, en vraagt om krachten bundelen om andere partijen dan kennisinstellingen te 
beïnvloeden. Het bevorderen van een open innovatie mindset hangt hiermee samen: voorkomen dat data 
vanwege concurrentieoverwegingen niet toegankelijk zijn. Een overstijgend vraagstuk is de betekenis van 
data: welke data zijn van belang en hoe krijgen we daar grip op door analysemethoden en algoritmes die 
we begrijpen. 

- Ontwerpen met en vanuit de burger 
De burger bepaalt in toenemende mate zelf wat zijn of haar gezondheid is (positieve gezondheid) en we 
hebben de tools hiervoor. Positieve gezondheid inzetten als meetinstrument biedt in combinatie met big 
data interessante kennis op om persoonlijk niveau hulp te bieden. Om eHealth maar ook meer traditionele 
interventies te implementeren zullen we dan in samenwerking met en vanuit de burger moeten inzetten.  

- Diversiteit 
Op diverse onderzoeksterreinen wordt de rol van diversiteit onderkend. Inzetten op SEGV bij preventie en 
eHealth zijn hier voorbeelden van. Personalisering moet geen oplossing worden voor een deel van de 
samenleving. Hoe zorgen we ook waarde wordt gecreëerd voor kwetsbare groepen? Misschien moeten 
we het omdraaien: we ontwerpen zodanig dat betrekken en bereiken van kwetsbare groepen het 
uitgangspunt is, dan komt de rest ook mee.  

 



Aangemeld voor parallel sessie 'Gezondheid en vernieuwing in de wetenschap' 15u00-16u30
31-okt-2017 NWA-routes conferentie Nieuwegein

Voor- en achternaam Organisatie Betrokken bij NWA-route

Tom Bakker Netherlands eScience Center Waardecreatie door verantwoorde toegang tot en gebruik van big data
Marco Beijersbergen Cosine measurement systems Meten en detecteren: altijd, alles en overal
Ineke Beltman Buro Beltman Consulting De oorsprong van het leven â€“ op aarde en in het heelal
Rob Beudeker TiFN Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
Lianne Bogers KWF Personalised medicine: uitgaan van het individu
Ilse Custers ZonMw Personalised medicine: uitgaan van het individu
kees de Graaf Wageningen Universiteit Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
Iris de Lange TI-COAST Meten en detecteren: altijd, alles en overal
Mark De Rooij Universiteit Leiden
Fieke Dekkers RIVM
Thomas Dohmen Universiteit Utrecht
Michel Dumontier Maastricht University Waardecreatie door verantwoorde toegang tot en gebruik van big data
Andrea Evers Universiteit Leiden, NeuroLabNL: werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek
Laura Gottmer Tilburg University Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling + Personalised medicine
Marleen Groen NWO NeuroLabNL: werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek
Wilco Hazeleger Netherlands eScience Center Waardecreatie door verantwoorde toegang tot en gebruik van big data
Irene Heijden Erasmus MC
Rob Heinsbroek NWO-NIHC NeuroLabNL: werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek
Anja Hezemans Ministerie van Economische Zaken Materialen â€“ Made in Holland
Pancras Hogendoorn LUMC Meerdere routes, namelijk:
Machteld  Huber Institute for Positive Health
Hubertus Irth LACDR, Universiteit Leiden Meten en detecteren: altijd, alles en overal
Richard Janssen ZonMw Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
Jelle Kaldewaij Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
Joost  Kok Universiteit Leiden
Bea Krenn Universiteit van Amsterdam Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
Rebecca Kruders UMCG
Jaklien Leemans AMC Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
Jurriaan Mes Wageningen UR Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
Valentin Neevel Ministerie van VWS Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
Michel Nielen Wageningen University & Research Meten en detecteren: altijd, alles en overal
Mattijs Numans LUMC Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
Ashna Raghoebarsing Ministerie van Economische Zaken Gezondheid en zorg
Mark Raijmakers ZonMw Sport en Bewegen



Menno Reijneveld UMC Groningen, Gezondheidswetenschappen Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
Arjen Rienks Nierstichting
Melanie Schmidt NFU Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
Casper Schoemaker RIVM Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
Ineke Slaper-Cortenbach ZonMw Regeneratieve Geneeskunde: game changer op weg naar brede toepassing
Lambert Speelman NWO Meten en detecteren: altijd, alles en overal
Gerrie Tuitert NWO-WOTRO Sustainable Development Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling
Martijn Ubbink Nierstichting Regeneratieve Geneeskunde: game changer op weg naar brede toepassing
Gepke Uiterdijk Academisch Medisch Centrum - UvA Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
Sander van den Heuvel Universiteit Utrecht De oorsprong van het leven â€“ op aarde en in het heelal
Ine Van der Fels-Klerx RIKILT Wageningen Research Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
Geert van der Heijden Academisch Centrum voor Tandheelkunde AmsterdamGezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
Jan van Erp TNO & Universiteit Twente NeuroLabNL: dè werkplaats voor hersen-, cognitie-...
Lisette  van Gemert-Pijnen Universiteit Twente
Erik Verbart Mind Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
José Vogelezang Wageningen UR / Topsector T&U Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
Marja Westhoff ZonMw Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
Astrid Zuurbier NWO Waardecreatie door verantwoorde toegang tot en gebruik van big data
Steven Angelino TKI Agri&Food Duurzame productie van gezond en veilig voedsel 
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NWA Routes – 31 oktober 2017 

‘POSITIEVE GEZONDHEID’

Dr. Machteld Huber

Het nieuwe concept van gezondheid  

&  

de verdere ontwikkeling naar Positieve Gezondheid 

“We spreken van gezondsheidszorg, 
maar in feite is het ziektezorg."

Stelling
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Met
zorgadvies

Lage 
drempel, 
dichtbij 

huis
Zelfmanagement

(eHealth & preventie)

Geïntegreerde 
eerste lijn

Tweede 
lijn

StraksNu

Ziekenhui
s

Zelf-
manage-

ment

Geïntegreerde 
eerste lijn

GGZ Care

Bron: Menzis, Bas Leerink, Raad van Bestuur

Visie op (betaalbare) zorg in de toekomst

van ZZ (ziekte en zorg) naar GG (gezondheid en gedrag)

Controle model
gangbare benadering

Veerkrachtmodel
‘resilience’ benadering

 Focus op probleem
 Variatie uitschakelen
 Continue monitoring
 Direct ingrijpen
 Statisch evenwicht

 Focus op systeem
 Variatie benutten
 Zelfregulatie stimuleren
 Indirect sturen
 Dynamisch evenwicht

Naar ‘resilient systems’ volgens het adaptiemodel

Bron: Ten Napel et al., 2006; WUR/LBI
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Gezondheid is nog steeds gedefinieerd met de WHO-definitie van 
1948: “A state of complete physical, mental, and social well-being

and not merely the absence of disease, or infirmity.”
Sindsdien vaak bekritiseerd, maar nooit gewijzigd.

Definitie van Gezondheid

‘Health as the ability to adapt and to self manage, 
in the face of social, physical and emotional 
challenges’

of

‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie 
te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele 
uitdagingen van het leven’

Als ‘general concept’ is voorgesteld:
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In totaal werden 7 groepen belanghebbenden benaderd:

1. Patiënten
2. Behandelaars
3. Beleidsmakers
4. Verzekeraars
5. Gezondheidsbevorderaars
6. Burgers
7. Onderzoekers

In een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek.

Het vervolgonderzoek

In 50 semi-gestructureerde interviews en 
focusgroepen werd gevraagd:

1. Wat vindt u van het concept van gezondheid, 
positief zowel als negatief?

2. Wat zijn voor u indicatoren van gezondheid? 

3. Sluiten deze indicatoren aan bij het concept, of 
juist niet?

Kwalitatief onderzoek
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Advies:
Neem gezondheid niet als doel op zich, maar als middel… 

namelijk opdat iemand ‘zijn/haar ding kan doen’.

Resultaten kwalitatief onderzoek

Resultaten kwalitatief onderzoek

Vraag 2: Indicatoren van gezondheid:

• In totaal werden 556 indicatoren voor 
gezondheid verzameld.

• Deze werden gecategoriseerd in een 
consensus proces i.s.m. het NIVEL. 

• Resultaat: 6 hoofddimensies van gezondheid, 
gedifferentieerd in 32 aspecten.
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De 6 Hoofddimensies van gezondheid:

Lichaamsfuncties

Mentale functies en -beleving

Spiritueel-existentiële dimensie

Kwaliteit van leven

Sociaal-maatschappelijke participatie

Dagelijks functioneren

Resultaten kwalitatief onderzoek

Mentale functies en -beleving
• Cognitief functioneren

• Emotionele toestand
• Eigenwaarde/zelfrespect
• Gevoel controle te hebben/

manageability
• Zelfmanagement/eigen regie
• Veerkracht/resilience & SOC

Spiritueel-existentiële dimensie
• Zingeving/meaningfulness

• Doelen/idealen nastreven
• Toekomstperspectief ervaren
• Acceptatie

Lichaamsfuncties
• Medische feiten

• Medische waarnemingen
• Fysiek functioneren
• Klachten en pijn

• Energie

Hoofddimensies van gezondheid en bijbehorende aspecten
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Sociaal-maatsch. participatie
• Sociale en communicatieve

vaardigheden
• Sociale contacten
• Betekenisvolle relaties

• Geaccepteerd worden
• Maatschappelijke betrokkenheid
• Betekenisvol werk

Dagelijks functioneren
• Basis ADL (Algemene

Dagelijkse
Levensverrichtingen)

• Instrumentele ADL

• Werkvermogen
• Gezondheidsvaardig-heden

Kwaliteit van leven
• Welbevinden

• Geluk beleven
• Genieten
• Ervaren gezondheid

• Lekker in je vel zitten
• Levenslust/balans

NB: Het gaat hier om indicatoren, die bottom up verzameld en geformuleerd zijn. 
Veel patiënten spraken uit dat het voor hen hier ook om determinanten ging.

Hoofddimensies van gezondheid en bijbehorende aspecten

Vraag: Worden deze resultaten bevestigd door de stakeholdergroepen? 

Een survey vragenlijst werd voorgelegd aan de zeven stakeholder domeinen.

De respons bedroeg 1938 reacties:
• 643 Behandelaren - artsen, fysiotherapeuten, 

verpleegkundigen & verzorgenden (panels)
• 575 Patiënten (panel)
• 430 Burgers (panel)
• 106 Onderzoekers
• 89 Gezondheidsvoorlichters
• 80 Beleidsmakers
• 15 Verzekeraars

Kwantitatief onderzoek



6-11-2017

8

• Over het algemeen werden de 
positieve en negatieve oordelen 
gedeeld.

• Op de vraag in hoeverre de 32 
aspecten deel uitmaken van 
gezondheid werd als volgt 
geantwoord: …

Resultaten kwantitatief onderzoek

Resultaten kwantitatief onderzoek
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Resultaten kwantitatief onderzoek

Resultaten kwantitatief onderzoek
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Aanbevolen: Onderscheid de smalle opvatting, nl ‘gezondheid als 
afwezigheid van ziekte’ (negatieve gezondheid) van de brede 
opvatting over gezondheid.

• Daarom introduceer ik voor de brede opvatting het begrip: 
‘Positieve Gezondheid’, met zes dimensies.

Aanbevolen: Visualiseer de zes hoofdimensies.

• Daarom het spinnenweb-diagram!

Conclusies

• Medische feiten
• Medische waarnemingen
• Fysiek functioneren
• Klachten en pijn
• Energie

• Cognitief functioneren
• Emotionele toestand
• Eigenwaarde/zelfrespect
• Gevoel controle te hebben/manageability
• Zelfmanagement/eigen regie
• Veerkracht/resilience & SOC

• Zingeving/meaningfulness
• Doelen/idealen nastreven
• Toekomstperspectief ervaren
• Acceptatie

• Welbevinden
• Geluk beleven
• Genieten
• Ervaren gezondheid
• Lekker in je vel zitten
• Levenslust/balans

• Sociale en communicatieve vaardigheden
• Sociale contacten
• Betekenisvolle relaties
• Geaccepteerd worden
• Maatschappelijke betrokkenheid
• Betekenisvol werk

• Basis ADL
• Instrumentele ADL
• Werkvermogen
• Health literacy

PIJLERS VOOR 
POSITIEVE GEZONDHEID
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PIJLERS VOOR 
POSITIEVE 
GEZONDHEID

 Eigen beoordeling van de persoonlijke situatie. 
Geen externe norm! 
Er ontstaat een ‘gezondheidsoppervlak’.

 Vraag: Zou u wat willen veranderen en zo ja, 
wat? 
Toekomst: doorklikken naar e-Health adviezen

 De score, het ‘gezondheidsoppervlak’, zou dan zo 
kunnen veranderen: …

Essentie
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Streven:
Ontwikkelen van een gevalideerd, 
digitaal Meetinstrument Positieve 
Gezondheid

iPH tekende contract met VGZ

Volgende stappen

Echter ……

Worsteling met de wetenschap! 
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De beleefde vs geclassificeerde werkelijkheid

• We ontwikkelden nu een digitaal ´Gespreksinstrument’.
• Positieve Gezondheid met eenvoudiger termen.
• 6 dimensies met 7 vragen.
• Leidt tot je ‘gezondheidsoppervlak’.
• Vraag: Wil je wat verbeteren? 

Adviezen per dimensie, via apps i.s.m. de GGD-Appstore

www.mijnpositievegezondheid.nl

De stand van zaken
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• Sociale contacten
• Serieus genomen worden
• Samen leuke dingen doen
• Steun van anderen
• Erbij horen
• Zinvolle dingen doen
• Interesse in de maatschappij

• Zorgen voor jezelf
• Je grenzen kennen
• Kennis van gezondheid
• Omgaan met tijd
• Omgaan met geld
• Kunnen werken
• Hulp kunnen vragen

• Genieten
• Gelukkig zijn
• Lekker in je vel zitten
• Balans
• Je veilig voelen
• Hoe je woont
• Rondkomen met je geld

• Onthouden
• Concentreren
• Communiceren
• Vrolijk zijn
• Jezelf accepteren
• Omgaan met verandering
• Gevoel van controle

• Zinvol leven
• Levenslust
• Idealen willen bereiken
• Vertrouwen hebben
• Accepteren
• Dankbaarheid
• Blijven leren

• Je gezond voelen
• Fitheid
• Klachten en pijn
• Slapen
• Eten
• Conditie
• Bewegen

©Gespreksinstrument IPH – versie 1.0 – oktober 2016www.mijnpositievegezondheid.nl

Het gaat om drie elementen:

1. De brede blik naar binnen - ‘Mijn Spinnenweb’

2. Het ‘andere gesprek’ - Wat is voor u echt belangrijk? 
- Wat zou u willen veranderen?

3. Beschikbaarheid & vindbaarheid van ‘Handelingsperspectieven’

Werken met Positieve Gezondheid
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VERDER OPGEPAKT DOOR …

Breed enthousiasme om met Positieve gezondheid te werken:
• GGDGHOR Nederland / CGL
• Regio’s / Provincie Limburg
• 1e lijn - Zorggroepen & 2e lijn - Ziekenhuizen
• Thuiszorg
• Beroepsverenigingen (FMS, verpleegkundigen, fysiotherapeuten)
• Instellingen langdurende zorg (i.s.m. VILANS)
• Opleidingen
• Jeugdberoepen / Gezonde School > Kindertool is ontwikkeld
• Patiëntenkoepels - NPCF, IederIn, LPGGZ
• Ouderen - Uni-KBO
• HRM / Verzekeringsartsen en ARBO-diensten
• Gemeentes / WMO-raden
• Vluchtelingenwerk > Vluchtelingeninstrument in ontwikkeling
• Stadsarchitecten / landschapsarchitecten

MOTIVATIE: Het werkt integrerend, ontschottend en kwaliteitverhogend

Kennisagenda

• Evalueren op de gebieden van Triple Aim wat Positieve Gezondheid als 
methode brengt.

• In kaart brengen hoe een optimaal transitieproces naar werken met 
Positieve Gezondheid kan verlopen.

• Knelpunten in de systeemwereld in kaart brengen en alternatieven 
ontwikkelen.

• De relatie van Positieve Gezondheid tot andere modellen in kaart brengen. 
• Verder ontwikkelen van de inhoud van Positieve Gezondheid voor diverse 

doelgroepen.
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Het bevorderen van ‘veerkrachtig en betekenisvol leven’….
…. in een gezondheidbevorderende omgeving!

Positieve Gezondheid

Dank voor uw aandacht!

www.ipositivehealth.com

www.mijnpositievegezondheid.nl
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Verantwoord omgaan met Big Data

Aan elke tafel worden inhoudelijke randvoorwaarden bij de routes 
verkend, alsmede de kansen tot samenwerking. 

• Persoonlijke sensoren voor voeding en gezondheid
• Smart (big, trusted and shared) Data
• Big Data en Living Labs voor een duurzame leefomgeving
• Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
• Verantwoord omgaan met Big Data 

Route verantwoord omgaan met big data

Spanningsveld waardecreatie en verantwoord omgaan met big 

data.

Onderzoek

- naar voorwaarden voor benutting maatschappelijke, 

economische en wetenschappelijke kansen van big data.

- ingaan op vragen en bedenkingen van digitale samenleving.

- multidisciplinair gericht op handelingsperspectief (voorbij 

het beschouwende, ‘hoe kunnen we …’).
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Welk type samenwerkingen?

We zoeken naar nieuwe 
tripartite verbindingen en 
samenwerkingsverbanden

• Domeinspecialist met big data 
probleem op snijvlak 
verantwoord & utiliteit.

• Juridisch/ethisch/economisch 
specialist die ‘verantwoord’ 
inkleurt (FAIR, FACT).

• Data analysis specialist die 
verantwoord & utiliteit 
algoritmisch realiseert.

Waar zijn we concreet?

Startimpulsprogramma gericht op 5 dimensies van ‘verantwoord’.

Show, don’t tell. Tastbare resultaten (policy papers, demonstrators) na 1 & 2 
jaar op snijvlak waardecreatie en verantwoord omgaan.

• Zichtbaar maken hoe algoritmen in gepersonaliseerde nieuwsvoorziening 

vrijheid van meningsuiting kan beïnvloeden en hoe de gebruiker daar 

controle over kan krijgen (veerkrachtige samenleving).

• Beschermen van privacygevoelige netwerk data zonder daarmee 

geoorloofde datadeling onmogelijk te maken (smart industry).

• Data-aggregatie over medische centra (data hubs) binnen ethische, 

juridische en maatschappelijke kaders die nog kunnen veranderen (health).
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A Global Distributed Clinical Data Registry

• Keep data locally

• Standardize it according to an 
ontology

• Make and send around learning 
and quality indicators 

• Share the results & quality 
indicators – not the data!!

Andre Dekker

Smart industry
Smart Products: Personalisation
Smart Services: Servitisation

85-95 75-85 

Comm.
(Telco’s)

Softw.
(Micro-
Soft)

PC
Hardw.

Mainframe
Hardw.
(IBM)

95-2005

Softw.

Mobile
Phone
Hardw.

Platforms
web/cloud
(Google)

Death of 
distance

Open
Source

Micro-
systems

2005-2015

A Dollar a Day

Metcalfe’s law

Smart 
products &
services

Blockchain
platforms

5G +  fibre
Everywhere
connectivity

+
distributed
systems

2015-2025

IoT
1000 B

Personal Bank (bitcoin)
Personal Medicine/Food 
Personalized Transport 
Personal ”Facebook’

Moore’s law

Servitisation with asset light companies
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Transformaties Doelstelling transformatie Deelthema’s 

Servitization Van productleverancier naar serviceprovider Servitization, business models
Onderhoudsvrij produceren

Smart Products Producten worden slim en zijn altijd digitaal 
verbonden.

Ultra personalized products systems
Intelligentie in producten, Internet of Things

Networked factories Nederlandse bedrijven zijn in 2020 digitaal 
verbonden en wisselen cyber secure data uit

Digitaal verbonden/ Data delen/ cyber security

Production systems Van groot serie productie naar enkelstuks 
productie op maat

Enkelstuks productie n=1, Additive manufacturing
Internet of Things/ cyber physical systems/

Manufacturing 
technologies

De nieuwste productietechnologie voor smart 
industry

Advanced Manufacturing
Robotisering, 

Digital Factory De gehele fabriek intern digitaal gesimuleerd Digital twin, zero defect/ first time right
Digitalisering van het product t.b.v. ontwerp, simulatie en 
productievoorbereiding en afdanking. 

Human centered 
production

De mens in de productie omgeving wordt 
maximaal ondersteund door nieuwe technologie

Mens machine interactie/ inclusieve technologie
Virtual and Augmented Reality

Smart Industry 
changes  society 

Industry en maatschappij benutten deze 
ontwikkeling maximaal over en weer

Analytische chemie = hoge kwaliteit data

8

• Robuuste meetapparatuur

• Goed ontworpen
experimenten

• Geschoold personeel
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Institute for Molecules and Materials

Analytische chemie is in ontwikkeling

9

High-end lab instrumentatie

Benchtop
Systemen

Wearables / sensoren

2017 2021

Institute for Molecules and Materials

Hoe blijven we weg uit het laboratorium om preventief in plaats 
van curatief te handelen?

Een ‘Nederland Monitor’ van sensoren 
verbonden met verschillende expertdatabases.

Een generieke manier om 
ongelijksoortige metingen te 

fuseren om de werking van deze 
systemen te detecteren.Minder robuust, maar 

inzetbaar waar en wanneer
er gemeten moet worden!

Metingen van de 
toekomst:
• Compact
• Makkelijk
• Snel
• Gevalideerd
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Institute for Molecules and Materials

Wat levert ons dit op?

• Een tijdig, specifiek en gevoelig alarm 
met directe feedback op gedrag

• Een massale gecontroleerde
inspanningsproef in niet-klinische setting

• Aantoonbare winst in industriele
productieprocessen (≫ −4% in 
materiaalkosten; Schoot, Sol&Jansen)

Institute for Molecules and Materials

Citizen Science

•Emancipatie van de meting
•Van specialist naar stakeholder
•De ‘metende mens’: 

Van analytische wetenschap 
naar analytische maatschappij
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Kennisagenda Preventie

eHealth-Uitdagingen

Prof. Dr. Lisette van Gemert-Pijnen

Taakopdracht taskforce Preventie

• Ontwikkelen van een kennisagenda voor preventie, game changers

• De agenda omvat fundamenteel tot toegepast preventieonderzoek 

• Evaluatieonderzoek en kennistoepassing, richt zich op gedrag (personen) en systemen (zorg) 

• Uitwerken van de financiële onderbouwing van de agenda

• Verankeren van de agenda in het wetenschappelijke en preventieveld, in beleid en samenleving. 
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Thema’s Preventie 

 Aandacht voor variatie

 Motivatie, gedrag en kennis

 Totaliteit van de mens en zijn/haar omgeving

 eHealth

 Innovatieve onderzoeksmethodologie

 Big Data

UITDAGINGEN

Digitized 
Society

LESS MONEY HEALTH 
CARE

LESS INSTITUTIONALIZED 
HEALTH(CARE)

MORE CHRONIC ILLNESS 

DEMOGRAPHIC 
CHANGES; SEGV

MORE DATA

DIFFERENT PLAYERS

TECHNOLOGY
INNOVATES.. 

AMBITIE

3% ↑gezondheidsjaren

30% ↑reductie SEGV

afbuiging in stijging 

zorgkosten met 30% 
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eHealth, refers to a way of thinking on how to improve, transform 
health-care and how technology can support this..

(based on Eysenbach, JMIR, 2001) 

eHealth

digitale services verlenen. Zoals diagnostiek, therapie, behandelingen, of om 

gezondheid en welzijn te managen (zorgportalen), of als bevordering van gezondheid 

door educatie programma’s digitaal aan te bieden.

technische capaciteiten zinvol benutten. Zoals het gebruik van sensoren voor 

biofeedback, het gebruik van Virtual Reality voor het trainen van mensen met 

geheugenverlies of het leren omgaan met agressie of een serious game voor 

ondersteuning van complexe besluitvorming.

infrastructuur voor innovatie, veranderingen in de gezondheidszorg. Technologie kent 

geen grenzen, dit betekent ook dat traditionele zorgvormen uitgebreid kunnen worden 

of veranderd in ander vormen van zorgverlening. Bijvoorbeeld thuiszorg. 
6

EHEALTH: EEN AANPAK
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Aanpak eHealth in Preventie
 Holistisch: Totaliteit van de mens

 Interdisciplinair & Integraal

 Zelf Management & personalized eHealth

 Stakeholders & Samenwerking

 Innovatieve onderzoeksmethodologie

 Implementatie

 Ethiek, Privacy

Holistisch : context & variatie 
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Interdisciplinair & Integraal 

 Levensloop Tech Support

 Participatie eindgebruikers

 Socio-Tech Development

 IoT; Monitoring & Coaching/24 h

Zelf Management in digitale omgeving



11/6/2017

6

Personalized eHealth
Track-Trace-Trigger; Social robots; VR etc

Samenwerking in health arena

 Stakeholder values

 Publiek-private partners

 Crossing borders-boundaries

 Consumer vs medical tech
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Onderzoeksmethoden
 Interdisciplinaire aanpak; Socio-tech

 Context based; Co-research

 Profiling & Tailoring (wat werkt voor wie)

 Wat werkt in interventie (engagement; adherentie)

 Diversiteit in methodiek; efficient (snelle doorlooptijd

tech) en effectief

 Management of data (Fair Data; data analytics)

Implementatie

 Bereik (omvang; variatie)

 Geen post design

 Complex; change management

 eService deployment: value creatie

 Opschaling; de-implementatie

 Governance; eigendom (PPS)
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Ethiek &Privacy

 Persuasief; nudging

 Accountability

 Algorithm rules; Trust; data wijsheid

 Infiltratie consumer tech

 Nadelige effecten (literacy; exclusie)

Agenda 
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• Effecten op gedrag, zorg en systeem

 Diversiteit, eHealth literacy, SEGV

 Predictiemodellen preventie; Big Data

 Evidence en succes; methodiek

 Implementatie modellen

 Impact technologie op gedrag, zorg, systeem

Connect
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Discussie
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