
SLIMMER METEN

JOIN US. LET’S CHALLENGE THE STATUS QUO TOGETHER, TODAY. 

Technologische innovaties sneller en beter van lab naar praktijk

Uitdagingen in de gezondheidszorg: 

Vergrijzing, ongezonde leefstijl en groter aanbod 

behandelmogelijkheden zorgen voor een toenemende 

zorgvraag, stijgende zorgkosten en tekort aan 

zorgprofessionals.

Uitdagingen in het geneesmiddelenontwikkelingsmodel:

De route van lab naar patiënt duurt lang, is kostbaar en 

risicovol. Als er uiteindelijk geneesmiddel beschikbaar is, is 

het nog maar de vraag of het middel ook werkt bij een 

specifieke patiënt.

Wat is slimmer meten?
Onder slimmer meten verstaan wij alle mogelijke technologieën om biologische eigenschappen en processen te meten, te analyseren en te modeleren. Denk aan (whole

genome) sequencing, 3D-celkweek, organoïden, organs-on-a-chip, single cell sequencing, imaging en artificial intelligence. 

Wat brengt slimmer meten?
Heel kort: data. En data is het nieuwe goud. Slimmer meten technologieën stellen ons in staat om in steeds hogere resolutie meer en betere data te vergaren over gezondheid 

en ziekte, én om die data te benutten om te bepalen wat de juiste zorginterventie is. Het effect van de zorginterventie kan vervolgens weer gemonitord worden. Ook kan de  

met slimmer meten technologie gegenereerde data helpen om nieuwe behandelingen sneller en beter te ontwikkelen.

Wat zijn de uitdagingen?
Op basis van interviews met HollandBIO leden zijn de uitdagingen waar ontwikkelaars van slimmer meten technologieën en 

toepassingen tegenaan lopen geïnventariseerd. Er is een onderverdeling in 3 fases aangebracht (gebaseerd op Technology 

Readiness Levels).

Ontwikkeling
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Het kan en mag: (nog) geen optimale inzet slimmer meten technologie

• Gebrek aan de juiste kennis, procedures, processen, personeel en infrastructuur (bv. aanpassen 

behandelrichtlijnen en toepassing in de praktijk duurt lang, onduidelijkheid GPDR)

• Uiteenlopende belangen

• Maatschappelijke acceptatie vanwege ethische bezwaren

• Geen vergoeding beschikbaar

• Geen business case voor drug repurposing vanwege gebrek aan beschermingsmaatregelen

Het kan, maar mag niet: slimmer meten technologie/toepassing (nog) niet gekwalificeerd en/of gevalideerd

• Regulatoire lappendeken in EU zorgt ervoor dat regelgeving tussen landen slecht uitwisselbaar is

• IVDR & MDR: te weinig notified bodies, onduidelijkheid/gebrek aan ervaring, lastig om aan te voldoen in praktijk 

(zeker voor start-up & MKB) waardoor testen de markt niet halen of zelfs van de markt worden gehaald

• Onduidelijkheid over wanneer en hoe een technologie/test een dierproef of fase 1/II trial kan vervangen

• Politiek draagvlak voor wetswijzigingen rond veiligheidstesten

• Gebrek aan financiering

Het kan niet: slimmer meten technologie/toepassing (nog) niet volwassen

• Gebrek aan financiering (geen subsidies, oninteressante business case voor investeerders)

• Suboptimale samenwerking: met TTO’s, met investeerders, tussen academie en bedrijfsleven: conflict tussen 

fundamenteel onderzoek (en publicatiedruk) en valorisatie

• Suboptimaal vestigingsklimaat, bv. labruimte, human capital

• Conservatieve mind-set rondom innovatie

• Technologische uitdagingen & opschalen

We moeten slimmer meten. Door in Nederland 

vol in te zetten op de ontwikkeling en inzet van 

slimmer meten technologieën en toepassingen, 

zorgen we ervoor dat elke patiënt de juiste én 

beste behandeling op het juiste moment krijgt. 

2050
Stip aan de horizon: 

gezondheid op 

maat

Klik & GO!

Voorbeelden van 

Slimmer Meten 

technologieën en 

toepassingen

Gezondheidstoestand meten & vaststellen: (vroeg) diagnostiek
• Zonder symptomen: heeft iemand aanleg voor ziekte? 

• Bij symptomen: welke ziekte heeft deze persoon?

• Bij behandeling: is de behandeling effectief?

D A T A

Zorginterventie:
• Niets doen

• Iemand gezond houden (preventie)

• Behandelen:

• Juiste behandeling voor juiste patiënt op het juiste moment - ook als deze niet in het registratielabel zit (repurposing)

• Gezondheidswinst en betere kwaliteit van leven voor patiënten

• Financiële besparingen door over- en onderbehandeling te voorkomen
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Ontwikkeling van nieuwe innovatieve behandelingen:
• Vervangen van dierproeven

• Betere stratificatie van patiënten leidt tot robuustere data

• Efficiënter proces dat leidt tot lagere kosten

• Kleinere kans op falen leidt tot minder risico

C14

https://www.sanquin.org/products-and-services/monocyte-activation-test/index
https://www.avl.nl/nieuwsberichten/2019/balans-van-drie-jaar-drup-studie-in-nature/
https://www.biomaatschappij.nl/product/miniorganen-op-chips/
https://www.mymicrozoo.com/nl/Home
https://www.uu.nl/organisatie/verdieping/ik-en-mijn-organoide-een-stap-dichter-bij-behandelingen-op-maat
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/biomedical-health/microtracer-ams/
https://toxys.com/services/genetic-toxicology-assays/toxtracker/

