
               
 

Health-RI Stakeholders Meeting 

10 mei 2016 

Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht 

 

Geachte deelnemers, 

 

Iedereen wil graag gezond oud worden. Omdat we biologisch allemaal wat van elkaar verschillen is voor 

iedereen een individuele aanpak nodig om een leven lang gezond te blijven of te worden: ofwel 

personalised health. Dat kan alleen als we goed begrijpen hoe we per individu ziektes kunnen voorkomen 

of beter kunnen behandelen. Hiervoor is nieuw wetenschappelijk onderzoek nodig en dát vraagt om een 

hoogwaardige research infrastructuur, waarbij allereerst bestaande infrastructuren aan elkaar gekoppeld 

worden. Vanuit deze gedachte is het Health-RI 2025 initiatief opgezet, gericht op het ontwikkelen van een 

verbindende nationale infrastructuur voor Personalised Medicine & Health onderzoek in de komende jaren. 

 

Health-RI is een initiatief van de bestaande infrastructuren BBMRI-NL, ELIXIR-NL, en EATRIS-NL (allen sterk 

Europees verankerd) en van de UMC’s/NFU, DTL en Health Holland. Health-RI vormt een gezamenlijke stip 

op de horizon. We nodigen u als stakeholder in het gezondheidsveld uit om het Health-RI initiatief te 

bespreken en samen de eerste stappen naar 2025 te zetten. 

 

Cisca Wijmenga, André Dekker, Peter Luijten, Ruben Kok, Barend Mons en Gerrit Meijer 

  

Programma 

14:30 

 

Ontvangst met koffie en thee 

 

15:00-15:05 

 

Welkom door de voorzitters Prof.dr. Cisca Wijmenga en Prof.dr.ir. André Dekker 

15:05-15.30 

 

 

 

 

“Health-RI: we hebben samen de sleutel in handen voor een unieke oplossing van 

een gezamenlijk probleem”. Prof.dr. Gerrit Meijer, patholoog NKI/AvL  

Introductie over de achtergrond en doelstellingen van het Health-RI initiatief, en de 

unieke positie die Nederland heeft om dit te realiseren. 

 

15:30-16:00 “Health challenges: welke kant gaan we met elkaar op?”  

Verschillende stakeholders (kennisinstellingen, gezondheidsfondsen, bedrijfsleven, 

zorgorganisaties) presenteren kort welke uitdagingen zij ervaren en welke waarde zij 

zien in een gezamenlijke aanpak op het vlak van personalised health. 

 

16:00-16:30 “Health-RI: meer van hetzelfde of echte vernieuwing?” 

Discussie onder leiding van Prof. dr. Frank Miedema, decaan UMCU. 

Wat is er nodig om in de komende jaren een infrastructuur neer te zetten die 

effectiever en baanbrekend onderzoek mogelijk maakt, en daadwerkelijk invulling 

gaat geven aan een sterke kennisbasis voor personalised medicine and health. 

 

16:30-17:00 “Health-RI: de trein rijdt.“ Dr. Ruben Kok, director DTL 

Hoe kunnen we de eerste stappen gaan zetten om de volgende fase van Health-RI 

ontwikkeling in te gaan. Hoe kunt u aan boord stappen van deze ‘health train’? 

 

17:00 Netwerkborrel 

 

  


