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Verslag Health-RI Stakeholders Meeting  
dinsdag 10 mei 2016, Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht 

 
1] Welkomstwoord  
Gerrit Meijer opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen van harte welkom. Helaas kan Cisca Wijmenga 
niet aanwezig zijn, Gerrit neemt daarom de rol van voorzitter over. Hij introduceert zichzelf en de drie mede-
initiatiefnemers van Health-RI 
 
Gerrit Meijer is hoogleraar pathologie en groepsleider van de divisie Diagnostische Oncologie binnen het 
Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam. Hij is tevens wetenschappelijk directeur van BBMRI-NL, EATRIS-
NL en CTMM-TraIT.  
 
Cisca Wijmenga is hoogleraar humane genetica en hoofd van de afdeling Genetica aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Cisca is tevens wetenschappelijk directeur van 
BBMRI-NL. 
 
André Dekker is klinisch fysicus en hoogleraar Clinical Data Science aan de Universiteit van Maastricht. Hij is 
lid van het management team van MAASTRO Clinic en heeft als aandachtsgebied ICT en Medische 
apparatuur. 
 
Ruben Kok is directeur en mede-oprichter van DTL, Dutch Techcenter for Life Sciences. DTL richt zich op het 
organiseren van een samenhangende onderzoeksinfrastructuur in de bredere life sciences en huisvest het 
Nederlandse cluster van de infrastructuur ELIXIR. 
 
2] Introductie Health-RI (Gerrit Meijer) 
Deze bijeenkomst gaat over één nationale infrastructuur voor personalised medicine and health research en is 
een vervolg op een bijeenkomst op 4 november vorig jaar in Amersfoort. Initiatiefnemers van de bijeenkomst 
in 2015 waren o.a.: BBMRI (biobanking), DTL en ELIXIR (data en bioinformatica), EATRIS (procesorganisatie, 
kwaliteitsverzekering en onderzoek), Federatie Medisch Specialisten (vertegenwoordiging artsen) en FHI 
(bedrijfsleven).  
 
Gerrit start de introductie van Health-RI met enkele take home messages  
1) Personalised medicine & health is een gezamelijke stip op de horizon voor alle partijen in de zaal maar 

voor allemaal ook een gezamenlijke uitdaging. Alle partijen hebben ook een deel van de oplossing in 
handen, en deze oplossingen wil Health-RI aggregeren en in de praktijk brengen.  

2) Health-RI als nationale infrastructuur voor personal medicine and health research is een rijdende trein 
waar een aantal van de aanwezige partijen reeds bij zijn aangesloten. Alle aanwezige organisaties worden 
van harte uitgenodigd zich aan te sluiten.  

 
Infrastructuur – welk probleem moet worden opgelost?  
Achtergrond en doelstelling 
In het huidige wetenschappelijke landschap in Nederland is de fragmentatie enorm, het landschap is te 
complex en daar moet wat aan worden gedaan. Dit is de afgelopen jaren opgepakt door BBMRI, DTL, ELIXIR 
en EATRIS, met steun van de NFU, o.a. door het organiseren van de bijeenkomst op 4 november 2015 en ook 
door KNAW te informeren over de huidige situatie en de noodzaak voor een goede personal medicine and 
health research infrastructuur. Wanneer we in 2025 deze infrastructuur volledige operationeel willen hebben, 
moeten we nu aan de slag.  
 
Wanneer we een beter begrip hebben van de biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan het 
ziektebeeld van de patiënt, dan kunnen we uiteindelijk behandelingen en preventieve maatregelen 
ontwikkelen die tot betere uitkomsten leiden voor de patiënt. Dit is alleen mogelijk met een efficiënte en 
kwalitatief hoogwaardige onderzoeksinfrastructuur waarin naast lokale hoogwaardige faciliteiten voldoende 
aandacht is voor proces en regelgeving. In de huidige situatie is dit voor geneesmiddelenonderzoek goed 
geregeld via onder meer specifieke CRO’s en voldoet deze aan allerlei regelgeving. Hetzelfde kan helaas nog 
niet worden gezegd voor biomarker onderzoek en soortgelijk onderzoek zonder pharma component:  
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- Veel van de onderzoeksresultaten komen niet terecht bij de patiënten, data gaat verloren of is niet 
bruikbaar en geld wordt daarmee weggegooid.  

- Daarnaast blijkt dat meer dan 65% van de onderzoekexperimenten niet reproduceerbaar is. 
- Conflicterende eisen zoals open access én borging van privacy zijn voor onderzoekers een enorme 

uitdaging, dit vergt een betere en slimmere organisatie.    
- Er is sprake van fragmentatie, versnippering van data, organisaties en de manier waarop er met 

middelen en monsters wordt omgegaan. Data en datasets zijn niet goed te delen met andere 
onderzoekers door gebrek aan standaardisatie. 

 
Commitment 
Als u zich committeert aan Health-RI betekent dit dat u voor lange tijd zult samenwerken om bovengenoemde 
problemen op te lossen. We betrekken hierbij alle hoogwaardige biobanken, meetfaciliteiten en 
datacollecties. Het is hierbij belangrijk om alle data mee te nemen, denk hierbij o.a. aan biobanken, EPD’s, 
monsters en data van patiënten(groepen). Betrokkenheid van burgers en patienten is daarbij belangrijk. 
Aspecten als de koppeling van data aan externe bronnen en het genereren van IP moeten hierbij niet uit het 
oog worden verloren.  
 
Standaardisatie 
Standaardisatie is een belangrijk onderdeel bij het oplossen van het probleem. De FAIR principes zijn de 
afgelopen tijd erg populair geworden, data wordt daarbij vindbaar, toegankelijk (onder de juiste procedure), 
interoperabel, herbruikbaar en reproduceerbaar. Om ervoor te zorgen dat er in de wetenschap gewerkt wordt 
met standaarden, zullen deze ook op de juiste manier moeten worden aangeboden.  
 
De unieke positie van NL 
Health-RI biedt kansen, er zal een betere kwaliteit aan wetenschappelijk onderzoek kunnen worden geleverd 
en de vertaling van proof of concept onderzoek naar toepassing voor burger en patiënt zal wezenlijk versneld 
worden. Door een kosten-effectievere uitvoering heeft dit financieel een positief effect en op internationaal 
gebied zorgt dit voor meer competitiviteit. Er is een verschuiving van ziekteonderzoek naar 
gezondheidsonderzoek, wat NL op een goede manier kan positioneren.  
 
Dit hierboven genoemde proces gebeurt overal om ons heen, en er zijn enkele belangrijke initiatieven die 
sterke kansen bieden. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van zogenaamde ESFRI initiatieven, waarvan 
BBMRI, EATRIS en ELIXIR voorbeelden zijn. Daarbij is recent de European Open Science Cloud gelanceerd. Wij 
kunnen in NL leidend zijn op het gebied van de science cloud voor personalized medicine and health research; 
we hebben een compacte schaal, we hebben een relevante populatieomvang van 17miljoen burgers, we 
hebben de traditie van samenwerken met een hoge organisatiegraad, we zijn internationaal georiënteerd, we 
hebben top biomedisch onderzoek, de technologie staat hoog in het vaandel en we hebben een sterke ICT 
infrastructuur . Health-RI wil graag samen met alle betrokken partijen verder aan de slag om hier een succes 
van te maken. 
 
 



 3 

3] Pitches: “Health challenges: welke kant gaan we met elkaar op?” (olv Frank Miedema) 
Een aantal personen in de zaal is gevraagd vanuit hun perspectief te schetsen wat ze vinden van het Health-RI 
initiatief. De vragen die men heeft gekregen zijn:  

1) Hoe past het concept van een nationale infrastructuur voor personalized medicine & health 
research bij de visie van uw organisatie? 
2) Op welke manier kan uw organisatie bijdragen aan het realiseren van een nationale infrastructuur 
voor personalized medicine & health research, of doen jullie dat misschien al?  
3) Wat zijn de belangrijkste uitdagingen die jullie zien om een nationale infrastructuur voor 
personalized medicine & health research te realiseren?  

 
Ernst Nagel is zakelijk directeur van Health~Holland, het bureau van de Nederlandse top sector Life Sciences 
& Health. The top sector LSH initieert en stimuleert multidisciplinaire publiek- private- partnerships om 
innovatie te stimuleren. 
 
De missie van Health~Holland betreft gezonde burgers en een gezonde economie. Er is daarbij dus een ideale 
aansluiting tussen het concept van een nationale infrastructuur voor personalized medicine & health research 
en Health~Holland (top sector LSH in het bijzonder) want dit initiatief dient zowel de  individuele 
patiënt/burger via onderzoek naar persoonsgerichtere behandeling, als de gehele maatschappij via de 
kostenbesparing die dit met zich mee kan brengen door aandacht voor de gezondheid, vitaliteit en 
productiviteit van burgers en gerichtere behandeling. .  
 
De bijdrage van de topsector zit hem vooral in de faciliterende rol. Health~Holland komt over de vloer bij 
bedrijven, heeft contact met verschillende gezondheidsfondsen en kan partijen aan elkaar koppelen. 
Daarnaast heeft Health~Holland ook middelen vanuit EZ die kunnen worden aangeboord. De grootste 
uitdaging is de samenwerking tussen publieke en private partijen. Het bedrijfsleven moet actief worden 
betrokken bij dit initiatief, er zijn zeker zakelijke kansen.  
  
 
Michel Rudolphie is algemeen directeur van KWF Kankerbestrijding. Het KWF heeft als moto “Kanker 
bestrijden is kanker begrijpen”. Dankzij wetenschappelijk onderzoek neemt de kennis over kanker steeds 
verder toe.  
 
De context voor het beantwoorden van de vragen is dat KWF - een maatschappelijke organisatie die actief 
verschil wil maken om sneller, dichter en vaker bij de patiënt te komen en daarmee strijdt voor minder kanker, 
meer genezing en een betere kwaliteit van leven – haar onderzoeksprogramma recentelijk heeft aangepast. 
Aan de fasen exploratie, ontwikkeling en implementatie is recent voor KWF een nieuwe dimensie toegevoegd. 
De onderzoeksinfrastructuur is een belangrijk onderwerp, en hieraan zal in de komende periode (2017 en 
verder) gericht meer aandacht worden besteed.  
 
Het concept van een nationale infrastructuur voor personalized medicine & health research past bij de visie 
van KWF, kernwoorden hierbij zijn uniformiteit, data verzamelen, data hergebruiken en beter delen van data.  
 
De bijdrage van KWF kan worden geleverd door een gerichte invulling van het programma onderdeel 
infrastructuur. Daarnaast zijn er diverse grote nationale en internationale initiatieven die momenteel door 
KWF worden geïnventariseerd.  
 
De grote uitdaging is het maken van keuzes bij de vele aanvragen die binnenkomen. Daarbij moet de 
competitie behouden blijven en de kwaliteit, haalbaarheid en relevantie niet uit het oog worden verloren op 
korte en lange termijn. Daarnaast zijn er juridische en ethische vraagstukken.  
 
 
Dik Hermans is bestuurslid van het innovatie netwerk VitaValley. VitaValley werkt met zorginnovaties aan de 
versterking van de vitaliteit van alle burgers in Nederland. Dik is tevens door het kabinet aangewezen als 
aanjager van het doorbraakprogramma ‘De zorg ontzorgd met ICT’. 
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Implementatie in de zorg als het gaat om innovatie heeft samenwerking nodig, en samenwerking is niet de 
standaard in de sector. Dit vergt dus veel inspanning, waar VitaValley een rol in speelt. Het programma ‘De 
zorg ontzorgd door ICT’ houdt zich bezig met slimme, digitale technologie en het geven van een impuls aan 
betere, goedkopere zorg en meer tevredenheid bij de patiënt.  
 
Dik is betrokken bij een proeftuin ‘Uitkomst-financiering’ van VWS – experimenteren met andere vormen van 
betaling voor zorg: niet betalen voor medische interventies en productie, maar betalen voor gezondheidswinst 
vanuit de notie dat de zorg dan kwalitatief verbetert met meer ruimte en impuls voor innovatie.  
 
Uit een ander initiatief komt naar voren dat er behoefte is aan een infrastructuur voor data-uitwisseling met 
de patiënt. Uiteindelijk is samen met een grote groep partijen een aanvraag gedaan bij de Smart Industry 
sector om een ‘Field Lab’ te organiseren voor het bouwen van een ‘Nutsvoorziening voor uitwisseling van 
gegevens in de zorg’. Aansluiting van dit initiatief op Health-RI zou een belangrijke bijdrage kunnen worden 
van de in het Field Lab betrokken stakeholders. 
 
De uitdaging is dat er vele partijen en initiatieven zijn die hetzelfde doen zonder het van elkaar te weten. Het 
zou goed zijn om daarin samen een stap te zetten, beter uit te wisselen en samen te werken.   
 
 
Frank Miedema is decaan van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Samen met Jaap Verweij van het 
Erasmus Universitair Medisch Centrum is hij namens de NFU dossierhouder van de grootschalige 
infrastructuren.  
 
Frank houdt zijn pitch namens de NFU. De NFU heeft zich gerealiseerd dat het moet helpen om regie te 
voeren op de infrastructuur. Inmiddels zijn belangrijke spelers bij elkaar gebracht, is er recent een claim 
neergelegd bij de KNAW en de commissie Van Duijn (Roadmap NWO) om in Health-RI verband de 
infrastructuren te organiseren en om met een eigen Health-RI roadmap te komen met prioriteiten voor de 
komende 10 jaar.  
 
NFU is speler in verschillende initiatieven en kan vanuit die positie een bijdrage leveren aan Health-RI. Ze is 
mede initiatiefnemer van deze Health-RI bijeenkomst. Het te besteden publieke geld wil de NFU zo goed 
mogelijk laten renderen. Een lopend NFU project is Data4LifeSciences waarbij met de 8 UMC’s wordt gewerkt 
aan het implementeren van een gezamenlijke data infrastructuur. ‘Registratie aan de bron’ is ook een 
belangrijk NFU project waarbij, samen met Nictiz, patiëntendata in ziekenhuizen op dezelfde manier worden 
geregistreerd zodat deze informatie beter vindbaar en herbruikbaar is.  
 
Om ervoor te zorgen dat data beter wordt gestructureerd, kunnen onderzoeksfinanciers bij het toekennen van 
een grant eisen dat data FAIR wordt gemaakt. De Europese commissie zal dit vanaf januari 2017 vereisen, en 
ook in de VS (NIH) wordt dit de norm. Michel Rudolphi (KWF) geeft aan dat hierbij opvoeding binnen de 
organisatie en richting het veld een belangrijke factor is. Frank vertelt dat onderzoekers voorheen de neiging 
hadden data voor zichzelf te houden, terwijl data juist zo snel mogelijk moeten worden gedeeld. Daarom zal 
men beloond moeten worden voor het delen van data en kennis,  bijvoorbeeld door de subsidiegever, de 
decaan of het bestuur van een ziekenhuis. Deze uitdaging wordt ondersteund door staatssecretaris Sander 
Dekker als een van de initiatiefnemers in de ontwikkeling van het Europese Open Science beleid. 
 
 
Edvard Beem is plaatsvervangend directeur ZonMw en contactpersoon voor Life Sciences & Health. Hij heeft 
een speciale focus op research strategie en innovatie en internationale samenwerkingen zowel in Europa als 
ook wereldwijd. 
 
ZonMw was een klassieke financier van competitief onderzoek, die luistert naar de wetenschappelijke 
omgeving. Het beleid van ZonMw behelst het in lijn brengen met andere (publieke en private) financiers in NL 
en internationale financiers in Brussel die alleen gezamenlijk met lidstaten willen financieren.  
Uit een van de EC rapporten komt het volgende schema over deze afstemming: Planning – Strategy - Funding 
- Implementation - Evaluation and reporting - Training of researchers - Research Infrastructure and data - 
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Dissemination and uptake. Research infrastructuur wordt gezien als een essentieel onderdeel van deze keten 
en ook voor ZonMw wordt de infrastructuur daarmee een steeds belangrijker thema.  
 
De uitdaging voor ZonMw is dat er vanuit Europese projecten ook van ZonMw ondersteuning van dit proces 
wordt verwacht; voorheen was ZonMw een competitieve financier van 4-jarige projecten, nu wordt er ook 
steeds meer infrastructurele ondersteuning verwacht. Dit kan niet door geld te stoppen in projecten die 10 jaar 
lopen, maar ZonMw kan wel infrastructurele financiering koppelen aan de tijdelijke projectfinanciering door 
slimme verbindingen te maken. Daarbij probeert ZonMw haar financieringsmodel aan te passen en te 
moderniseren. ZonMw zal ook vereisen dat data FAIR gemaakt worden.  
 
 
4] Health-RI: meer van hetzelfde of echte vernieuwing? (gespreksleider Frank Miedema) 
Er volgt een uitwisseling tussen aanwezigen in de zaal en als panel Gerrit Meijer, André Dekker, Ruben Kok en 
Alain van Gool (Radboudumc, TNO, DTL, EATRIS), allen nauw betrokken bij Health-RI ontwikkeling. 
 
Verbinding leggen en uitdagingen aangaan 
Aan René Medema (NKI) wordt zijn reactie gevraagd, en wat hij nog zou willen weten.  
 
Schone lei 
René Medema: Constateren dat we dit nog niet georganiseerd hebben in NL is schrijnend. Er wordt veel 
energie gestoken in initiatieven en in processen die we allemaal belangrijk achten, zonder dat we ons doel 
bereiken. We zouden kunnen constateren dat we vandaag met schone lei moeten beginnen, waarbij alle 
initiatieven onder één noemer worden gebracht. Zolang er representatie is van de verschillende domeinen 
wordt het effectiever, wordt voorkomen dat we nieuwe initiatieven starten die al bestaan.  
 
Ruben Kok wordt gevraagd hierop te reageren en ook meteen de rol van DTL toe te lichten.  
Ruben: DTL is erop gericht bruggen te maken tussen expertise groepen en hun faciliteiten om beter te kunnen 
samenwerken en te voorkomen dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden.. We moeten naar een proces 
toe waar we op elkaars kracht kunnen voorbouwen en kennis van elkaar kunnen overnemen. Dat is zeker 
tastbaar op het niveau van data waarbij DTL partijen met elkaar in contact brengt om onderzoeksgegevens uit 
te wisselen volgens het FAIR data principe, waar ook eerder naar is gerefereerd. Daarnaast is het belangrijk te 
constateren dat een aantal initiatieven al behoorlijk zijn georganiseerd op hun eigen tak van sport 
(bijvoorbeeld BBMRI voor de biobanken, ELIXIR op data-gebied). Door deze landelijke initiatieven is nu 
besloten gezamenlijk op te trekken. De trein rijdt en we willen in het Health-RI initiatief alle partijen betrekken 
om programma’s op het gebied van biobanken, experimentele faciliteiten, data repositories en verbindende 
(e-)infrastructuur als een keten aan elkaar te rijgen.  
 
Belonen 
Vraag aan Alain van Gool: Hoe gaan we mensen in dit systeem belonen; hoe doe je dat in Nijmegen? 
 
Alain van Gool: in de Pharma worden medicijnen gemaakt en alle andere zaken worden gezien als 
ondersteunende tools: onderlinge uitwisseling van biomarkers, kennis, technologieën is heel normaal. Daar 
ligt een groot verschil met de academie; kennis is de kern van wat je moet produceren en dat geef je niet 
zomaar op. Er blijkt een grote mate van overlap tussen expertisegroepen en hun faciliteiten die we in DTL-
verband hebben bijeengehaald in een netwerk van inmiddels ruim 100 ‘enabling technology hotels’ (half data, 
half meet-faciliteiten). Om beter samen te kunnen werken en onnodige verdubbeling te voorkomen zijn in 
Nijmegen daarom de technologie centra samengebracht, en is onderzocht waar de competenties liggen zodat 
ieder zich kan richten op waar hij/zij goed in is. Dit zorgt voor een verbeterslag in kwaliteit en efficiëntie en dat 
zijn ook al goede drivers voor de betrokken groepen.  
 
Voorwaarden voor standaard 
Opmerking van Ingrid Lether: We zijn het erover eens dat geld het smeermiddel is, financiers kunnen daarbij 
standaardisering afdwingen, Daarvoor is nodig; 

1) een convenant tussen financiers om hiervoor voorwaarden te definiëren; hoe werken we hiernaartoe, 
wat wordt de beloning voor de onderzoekers, etc.;  

2) benoeming van de standaarden op het gebied van data collectie, data uitwisseling etc.;  
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3) wellicht een bestuur die de ‘gouden standaard’ aanwijst, bestaande uit de grootste NL financiers in 
overleg met Health-RI? 

 
Gerrit Meijer: Dit soort zaken zitten in de kern van wat Health-RI voorstelt. De uitdaging is om de volgende 
stap te zetten naar vormgeving.  
 
Niet-reproduceerbaar onderzoek 
Anton Ussi (EATRIS): Heel goed om te zien wat hier gebeurt. Ondertussen loopt NL voorop in de 11 EATRIS 
landen. FAIR is erg belangrijk, maar daarnaast zal nadrukkelijk ook meer aandacht moeten komen voor 
organisatie en kwaliteit van het gehele onderzoeksproces, want op dit moment is reproduceerbaarheid van 
onderzoeksresultaten een groot probleem. Dat is een belangrijke oorzaak van de innovatiekloof. Het is 
belangrijk hier gezamenlijk met de financiers naar te kijken omdat zij via de subsidievoorwaarden hierop 
invloed kunnen uitoefenen. Naast de uitgevers zijn alleen financiers bij machte verandering aan te brengen in 
de huidige processen van onderzoek bedrijven. De verbetering van dit onderzoeksproces kan vervolgens als 
een gezamenlijke mandaat opleveren voor de wetenschappelijke infrastructuren die in Health-RI 
samenwerken.  
 
Frank Miedema vraagt Anton of hij denkt dat men meer investeert in kwaliteit van data wanneer men 
gedwongen/gevraagd wordt deze te standaardiseren.  
 
Anton Ussi: Data wordt al deels via publicaties vrij gegeven, wellicht neemt het publiceren van ruwe data nog 
meer toe, maar naast het standaardiseren en publiceren van data is ook het standaardiseren en publiceren van 
goed gedocumenteerde onderzoeksmethoden belangrijk en zal dit in het peer-review proces financiers helpen 
bij het maken van een goed financierings-besluit. Zo ontstaat een proces dat leidt tot hogere kwaliteit en 
beter reproduceerbaar onderzoek.  
 
Hergebruik data 
André Dekker (Maastro) reageert: Ik werk met klinische data, de vraag daarbij is hoe ik klinische data kan 
hergebruiken om besluiten te nemen. De kwaliteit van klinische data is vaak nog vrij laag. Uiteindelijk blijkt 
dat als je genoeg data verzamelt en mensen genoeg data FAIR laat maken, dat er intern een proces op gang 
komt om de kwaliteit te verhogen.  
 
Gebruik data burger 
Michael Bodie (Alzheimer NL); Alzheimer NL staat aan het begin van een grote herdefiniëring van de  
portefeuille wetenschappelijk onderzoek. Dit initiatief is een cadeau, ik wil als financier dit graag opleggen aan 
de wetenschappers die wij financieren. Uiteraard zal het tijd kosten, je kunt niets afdwingen. Nog een ander 
element is het gebruik van data uit het dagelijks leven van de burger. Bij onderzoekers is er een blokkade deze 
data te gebruiken omdat men het zelf niet heeft verzameld. Onze missie is om onderzoekers te verleiden om 
dit soort data te gebruiken, het is goedkope data die al voor het oprapen ligt in de samenleving.  
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Link sociale wetenschappen 
Ruben Kok: de Health-RI visie is ontwikkeld op uitnodiging van de KNAW. In dit proces is ook de brug gemaakt 
naar de sociale wetenschappen, om over grenzen van disciplines heen het bredere mens-gebonden onderzoek 
te kunnen combineren. Een sterk verbindend element zal zitten in de mogelijkheid gegevens van verschillende 
systemen te kunnen combineren via de voorgestelde ‘linked data backbone infrastructuur’ gebaseerd op de 
uitwisseling van FAIR data. Ultiem moet dit leiden tot één samenhangende data infrastructuur voor alle mens-
gebonden onderzoek, waarbij ook dit soort data uit de samenleving kan worden meegenomen. 
 
Health-RI als nationale koepel  
Michael Rutgers (Longfonds) vindt het erg belangrijk dat Health-RI het overkoepelende orgaan wordt, waarbij 
we ons allen, financiers, onderzoeksinstellingen, bedrijven, GGZ instellingen etc, ervan moeten vergewissen 
dat alle partijen betrokken worden en dat er geen vergelijkbare initiatieven worden opgezet naast deze. Daar 
kan elke betrokken partij bij helpen.  
 
Frank Miedema vindt dit een goed punt en geeft aan dat we dit niet kunnen afdwingen, maar we moeten er 
voor zorgen dat iedereen het initiatief kent. Andre 
 
Edvard Beem:  En het bouwen van een governance structuur moet goed te doen zijn, de elementen die 
daarvoor nodig zijn hebben we al en de financiers en andere stakeholders kunnen hier goed in betrokken 
worden.  
 
André Dekker (Maastro) geeft aan dat de GGZ al betrokken is. Zij zijn bezig met ‘het nieuwe GGZ’, waarbij ze 
gebruik willen maken van wearables, het meer naar de patiënt brengen van de wetenschap, etc. Dit past 
naadloos in Health-RI. Wij hebben het project aan GGZ laten zien, en ze hebben aangegeven aan boord te zijn.  
 
Gerrit Meijer: Governance is belangrijk; willen we de komende tijd uitwerken. Deze moet inclusief zijn en geen 
stakeholders buitensluiten. 
 
Onderzoek vs. implementatie 
Kees van Bochove (The Hyve): de ambitie van Health-RI is om data management in het onderzoek te verbeteren, 
maar als je naar GGZ gaat ga je ook naar implementatie in de zorg, hetzelfde geldt voor zorgverzekeraars. Is 
onderzoek het eerste doel of zijn implementatie en zorg net zo goed doelen die worden nagestreefd?  
 
Gerrit Meijer: Zorg-data zijn een enorm belangrijke bron van wetenschappelijk onderzoek en we willen 
wetenschappelijke kennis omgekeerd zo snel mogelijk beschikbaar krijgen voor de zorg. Hiermee begint de 
scheidslijn tussen zorg en onderzoek te vervagen, waar stakeholders nog aan moeten wennen. Health-RI richt 
zich als research infrastructuur primair op het onderzoek, maar wil juist helpen afstand tot de zorg te 
verkleinen  
 
 
Gerrit Meijer vraagt om kritische punten; waar moeten we op letten, wat doen we niet goed, waar gaan we 
tegenaan lopen?  
 
Wetenschapsagenda o.b.v. onderzoeks-agenda patiënt  
Cor Oosterwijk (VSOP) probeert mee te denken vanuit de patiëntenvereniging en was tot voor kort betrokken 
bij de gezondheidsraadcommissie ‘Medische producten: nieuw en nodig!’. De systematiek die voorgesteld was 
is dat patiënten op een representatieve en wetenschappelijke manier worden bevraagd wat hun onderzoeks-
behoefte is, waarbij deze agenda meebepalend is voor de NL’se wetenschapsagenda. De concrete vraag is in 
hoeverre deze systematiek kan worden ingebouwd in deze infrastructuur.  
 
André Dekker (Maastro): het antwoord is voluit ‘ja’ – in het Health-RI programma staat inderdaad een sectie 
over de doelstelling om wat door patiënten en burgers is aangeleverd als input voor de wetenschapsagenda te 
gebruiken. Uiteindelijk is het doel van dit verhaal ‘my best treatment’. Dus er is een enorm sterke patiënt 
focus, als patiënt of patiëntenvereniging kun je vragen stellen die je zelf interessant vindt.  
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Gebruik patiëntendata 
Jan Vesseur (Inspire2Live): Inspire2Live is een patiëntenvereniging van kanker- en ex-kankerpatiënten die haar 
best doet om de kankerzorg te verbeteren. Wij zijn erg ingenomen met een infrastructuur die de kwaliteit van 
zorg verbetert, maar we maken ons wel zorgen. Wij hebben de ervaring dat gegevens niet goed gebruikt of 
zelfs helemaal niet worden gebruikt. De vraag is hoe dit te verbeteren zodat patiënten data beschikbaar kunnen 
stellen voor onderzoek. Het idee is hierbij om alle patiënten op te roepen hun consent te geven zodat 
wetenschappers deze data kunnen gebruiken. Zou dat helpen bij dit initiatief en hoe zouden we dat verder kunnen 
uitbouwen?  
 
Jacqueline Noordhoek (Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting) vult aan: Voor CF hebben we in NL te maken 
met een populatie van ca. 1.500 mensen, wereldwijd 70.000 mensen die aan Cystic Fibrosis lijden, met daarbij 
ca. 800 a 1.000 professionals in dat veld. Voor het beschikbaar maken van data voor de wetenschap hebben 
wij het heft in eigen handen genomen. De Stichting betaalt de UMC’s voor de data die zij jaarlijks bij de 
patiënten verzamelen en verwerken die in een eigen registratie. Het gaat hierbij om 150 parameters per 
patiënt. Deze data wordt gekoppeld met Europese en mondiale databanken en daarmee kan de stichting de 
wetenschap een enorm breed data-aanbod bieden voor vragen vanuit de academische of farmaceutische hoek  
waardoor ook weer geld binnenkomt. Dit model werkt goed voor versnelling van de verbetering van zorg.  
 
Gerrit Meijer: Van het delen van een hele andere benadering kan men samen wat leren, daarvoor zijn dit soort 
bijeenkomsten ook zeker nuttig.    
 
Kostenbeheersing en privacy 
Anwar Osseyran (SURFsara): Als partner van DTL zijn we uiteraard gecommitteerd met de aanpak die wordt 
voorgesteld. Wat Anwar betreft zijn er nog een tweetal aandachtspunten:   

1. Het is een uitdaging om met deze aanpak een kwalitatief betere zorg te realiseren waarbij de kosten van 
de medische zorg beheersbaar blijven, zowel voor de geloofwaardigheid als voor de geldschieters. 

2. Het conflict tussen open science en privacy blijft een belangrijk aandachtspunt, zeker als we willen dat 
wetenschappers en dokters gezamenlijke databases gaan gebruiken.  

 
Frank Miedema: Dit zijn belangrijke punten. Inmiddels hebben de meeste huizen wel EPD’s waar we gehouden 
zijn deze data goed te bewaken. We zullen moeten gaan uitwerken hoe we deze uitwisseling het best kunnen 
realiseren.  
 
Commitment artsen 
Han Lameris (Federatie Medisch Specialisten) wordt door Gerrit Meijer uitgedaagd wat te zeggen over artsen die 
vaak van de buitenkant staan te kijken naar onderzoeks-infrastructuren. Gaan dokters zich hieraan committeren?  
 
Han legt uit dat de FMS in haar inventarisatieronde alle wetenschappelijke verenigingen heeft bezocht waarbij 
is geconstateerd dat er veel initiatieven zijn geweest voor registraties, databanken, maar dat die niet 
samenwerken. Kort geleden is er met de Wetenschappelijke Vereniging afgesproken dat de stip op de horizon 
één systeem moet zijn in samenwerking met de NFU en andere ziekenhuizen, omdat daar de data vandaan 
moet komen en daar de grootste nood ligt. Daar hebben de verenigingen zich aan gecommitteerd. Daarbij is 
het de uitdaging om te borgen dat dit ook daadwerkelijk geëffectueerd gaat worden. Het Health-RI zou 
hiervoor de kar kunnen trekken. 
 
Standaarden in onderzoek 
Frank Miedema stipt aan dat het in de publieke sector ontzettend moeilijk is om standaardisatie voor elkaar te 
krijgen. Het is geen taboe, men weet dat er kwaliteitsissues zijn, maar toch is het erg lastig. Dit moet bijna 
worden gezien als een militaire operatie; standaarden zijn gewoon nodig, we verliezen anders honderden 
miljarden per jaar. Standaardiseren en samenwerken moet, want het gaat om publiek geld. 
Han Lameris geeft aan dat dit komt door de manier waarop mensen worden afgerekend; het is soms zelfs 
verboden om negatieve resultaten bij gekwalificeerde tijdschriften te publiceren.  
 
Standaard doorvoeren 
René Medema (NKI) vraagt zich af er al een standaard bestaat waarmee kan worden gewerkt, en hoeveel moeite 
krijgen bestuurders om hun organisatie mee te krijgen in deze standaard?  
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Gerrit Meijer: Er zijn al veel domeinstandaarden, maar als we in deze breedte geen werken en moeten leveren 
en opschalen gaan we absoluut nog tegen problemen aanlopen. Dit is nog geen off-the-shelf systeem. Een 
probleem is de “immediate user satisfaction”: mensen willen direct resultaat en anders gaat men na 3x  klagen 
bij de baas weer terug naar de oude Excel sheet. Een breder en langjarig commitment is daarom nodig om het 
plan waar we in geloven te handhaven en uit te voeren.  
 
Frank Miedema: het is zaak dat iedereen mee doet: de subsidieverstrekkers, tijdschriften, financiers, 
onderzoekers, zorgverzekeraars, etc. De cirkel moet rond.  
 
Informatieberaad 
Merik Seven, Nictiz: Hoe verhoudt dit zich tot ‘Het Informatieberaad’, een gremium olv VWS waar men werkt aan 
een governance op de informatiestructuur die we in NL moeten hebben?  
Carolien Bouma (NFU): Het Informatieberaad betreft voornamelijk zorgdata, de NFU is hierbij betrokken 
vanuit het programma ‘Registratie aan de bron’. Voor dit programma hebben we nu voor de inrichting van het 
EPD een basis gedefinieerd wat er minimaal in het EPD zou moeten vastleggen en op welke manier. Vanuit 
dat programma proberen we de koppeling te maken met ons Data4lifesciences programma, dat meer aan de 
onderzoekskant zit en onderdeel wordt van Health-RI.   
 
 
Health-RI: de trein rijdt 
Ruben Kok (DTL) is een van de initiatiefnemers van Health-RI vanuit >100 onderzoekshotels en in DTL verband 
vindt de coördinatie plaats van de Nederlandse activiteiten in het Europese ELIXIR initiatief. In het Health-RI 
initiatief werken we met partijen die allemaal op een vergelijkbare manier internationaal aangetakt zijn: 
biobanken, meetsystemen op het vlak van medical imaging en genomics, grootschalige ICT/ e-infrastructuren. 
Dit is een extra kracht van Health-RI: we werken in NL samen tussen parallelle en complementaiore 
initiatieven en vinden dus niet het wiel opnieuw uit, maar stemmen af op het internationale niveau. Daarbij 
dragen we ook actief bij aan de ontwikkeling van de Europese aanpak. Mooi voorbeeld is de genoemde FAIR-
principes, die sterk vanuit ELIXIR-NL zijn ontwikkeld en verspreid. De Europese Commissie neemt deze 
inmiddels over als leidraad: alle Europees-gefinancierde onderzoeksprojecten uit bijvoorbeeld het H2020 
programma zullen in de nabije toekomst hun data FAIR moeten maken.  
 
Governance – één loket 
Health-RI zal hoogstwaarschijnlijk één aanstuurbare organisatie worden, bestaande uit een community van 
stakeholders die met elkaar een aantal fundamentele principes zullen afspreken; een platform met een loket 
waar alle aangesloten partijen terecht kunnen. Het is ondoenlijk om één top-down organisatie te bouwen, 
maar wel kun je binnen de bredere community en met stakeholders afspraken maken over basis 
uitgangspunten. Dit zal de komende tijd worden uitgewerkt. 
 
 
 
2016 
Stappen in 2016 zijn het bouwen van een breed consortium aan stakeholders en het opzetten van een 
coördinerend team. Voor het professioneel opzetten van dit initiatief zullen we de steun van de stakeholders 
goed kunnen gebruiken. Er is een basale roadmap uitgeschreven, deze zal verder met alle stakeholders 
worden uitgewerkt. In het laatste kwartaal van 2016 moet het principe van de governance en het 
financieringsmechanisme zijn uitgewerkt die het mogelijk maakt de infrastructuur te realiseren. Dit kan niet 
uit één financieringsbron komen.  
 
1 december 2016 
Op 1 december is de 2nd Nationale Personalised Medicine & Health Research meeting. Alle aanwezigen zijn 
van harte uitgenodigd om te komen en zijn/haar achterban te betrekken en informeren.  
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Health-RI: wie doet mee? 
Tot slot wordt het Personal Health Train filmpje (o.a. uit de koker van André Dekker) getoond. Dit illustreert 
hoe het proces van onderzoek en gegevensuitwisseling kan worden aangepakt en ook hoe middels 
innovatieve methoden data uitwisselbaar te maken zijn.  
 
Eenzelfde soort film zal worden gemaakt voor Health-RI. Ruben vraagt wie zijn logo aan dit Health-RI filmpje 
zal willen verbinden. Het overgrote deel van aanwezigen is geïnteresseerd om zijn haar organisatie te 
verbinden aan de Health-RI film, zonder zich hierbij al te committeren aan financiering. In de komende 
periode zal iedereen hierover benaderd worden. 
 
De zaal wordt hartelijk bedankt voor de aandacht en de bijeenkomst wordt gesloten.  
 


