
 
NWO-propositie voor de Topsector Life Sciences and Health  

Concrete acties voor 2012-2013 
 
 
Innovatiecontract  

In het innovatiecontract wordt op basis van tien roadmaps een inhoudelijke agenda neergelegd voor de 
komende jaren. De nadruk ligt hierbij op de bijdrage die de sector kan leveren aan zowel de maatschappelijke 
uitdagingen (een gezonde bevolking en het beperken van de zorgkosten) als de economische doelstelling 
(welvaart, verhogen van productiviteit, creëren van export mogelijkheden). De tien roadmaps in het 
innovatiecontract vertegenwoordigen de onderwerpen waarin publieke kennisinstellingen en bedrijfsleven 
gemeenschappelijk willen investeren. In het Innovatiecontract is aangegeven dat de Nederlandse kennisbasis 
van levensbelang is voor de sector. De sector ondersteunt het streven om de budgetten van fundamenteel 
onderzoek bij NWO en gelieerde organisaties en toegepast onderzoek bij TNO te behouden. 

De topsector wil nieuwe publiek-private samenwerkingen vormgeven langs drie componenten, te weten (1) de 
cash/in kind bijdragen van private partners, (2) de in kind bijdragen van publieke kennisinstellingen en (3) 
publieke middelen waarmee samenwerking wordt uitgelokt en ambities kunnen worden gerealiseerd. Het 
ambitieniveau die de eerste twee componenten in het innovatiecontract Life Sciences and Health hebben 
neergelegd bedraagt 72 miljoen euro voor 2012 en loopt daarna op tot 100 miljoen euro per jaar. Uit begrip 
voor de budgettaire restricties doet de topsector een dringend verzoek om langs component (3) twintig miljoen 
euro ter beschikking te stellen om de LSH motor te starten. Dat is nodig om het momentum niet te verliezen.  
 
 
Science case, overwegingen en keuzes 

Wereldwijd is LSH een van de meest groeiende markten. Nederland heeft hier unieke kansen vanwege haar 
toppositie op het gebied van gezondheidsonderzoek. We hebben een unieke infrastructuur van Universitair 
Medische Centra, een goede kennis- en financieringsbasis voor fundamenteel, translationeel en toegepast 
onderzoek, ondernemende verzekeraars, een goed georganiseerd zorgsysteem, samenwerkende 
gezondheidsfondsen, actieve patiëntenorganisaties, en coöperatieve regelgevende autoriteiten. 

De tien roadmaps zijn de volgende: 

 Moleculaire diagnostiek 
 Imaging en imaging-geleide therapieën 
 Thuiszorg en zelfmanagement 
 Regeneratieve geneeskunde 
 Farmacotherapie 
 One Health (mens en dier) 
 Gespecialiseerde voeding, ziekte en gezondheid  
 Health Technology Assessment en kwaliteit van leven 
 Enabling technologies en infrastructuur 
 Oplossingen voor neglected diseases 

Om de koppeling tussen onderzoek en bedrijfsleven mogelijk te maken is bewust gekozen voor de 
technologische insteek van de roadmaps, en niet voor de ziektegerichte of maatschappelijke aanvliegroute. 
Echter, in het innovatiecontract zijn voorbeelden aangegeven hoe wetenschap en bedrijfsleven gezamenlijk 
bijdragen aan de voorkoming en behandeling van ziek(t)en en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken 
op het gebied van gezondheid, inclusief kwaliteit van leven. Het translationele karakter van het wetenschappelijk 
onderzoek (van lab naar eindgebruiker, en vice versa) is een centraal motief in het innovatiecontract, 
bestendigd in de beoogde aflevering van innovatieve producten en van innovatieve medische interventies. 
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De wetenschappelijke doelstellingen van de topsector LSH sluiten nauw aan bij het door NWO ingestelde thema 
Leven in Gezondheid. De aansluiting vertaalt zich in drie hoofditems:  

 Maatschappelijk verantwoorde zorginnovatie, waaronder kwaliteit van leven, alternatieven voor dierproeven, 
infectieziekten, ‘One Health’ en maatschappelijk verantwoord innoveren; 

 Gezond ouder worden, bevordering van zelfredzaamheid, waaronder ICT in de zorg, medische en thuiszorg 
technologie, hersenen  en cognitie,  en voeding en gezondheid; 

 Medische producten, waaronder farmacotherapie, regeneratieve geneeskunde en innovatieve therapieën op 
basis van moleculair en translationeel onderzoek. 

NWO zal op grond van het innovatiecontract in 2012-2013 een aantal programma’s opzetten die invulling geven 
aan het Innovatiecontract. NWO zal daarbij haar publieke middelen (component 3) zelf toedelen. Van het totaal 
beschikbare NWO budget kan worden verwacht dat circa een derde deel direct in PPS zal worden geïnvesteerd. 
Het overige deel is bestemd voor ongebonden onderzoek dat wordt geïnspireerd door de inhoudelijke uitwerking 
van Life Sciences and Health of wetenschapsgedreven onderzoek en talentontplooiing dat relevant is voor deze 
topsector.  

Met het thema Leven in Gezondheid zal NWO het volledige palet van de LSH-roadmaps ondersteunen. NWO zal 
echter niet aan alle onderwerpen tegelijk werken, maar een gefaseerde aanpak toepassen. Eerst wil NWO zich 
richten op het IMDI, HTA-Kwaliteit van Leven en MKMD waarmee een voortvarende start gemaakt kan worden 
en de eerste roadmaps bediend worden. De volgende fases vragen om nadere uitwerking. 

Vanuit de thematiek van Life Sciences and Health liggen belangrijke dwarsverbanden met andere topsectoren, 
met name met HTSM op het gebied van medische technologie, met Agro & Food op het gebied van voeding en 
gezondheid, met ICT op het gebied van e-Health, etc. Het is van belang om op deze dwarsverbanden in 
samenhang te investeren. 

De topsector Life Sciences and Health is nog in ontwikkeling. Voor LSH zijn vooralsnog geen TKI’s gevormd. 
Naar verwachting zal er een beperkt aantal TKI’s komen. Over de besturing en uitvoering van het 
innovatiecontract wordt nader overlegd.  
 
 
Voorgestelde activiteiten 2012-2013 

Bij de topsector Life Sciences and Health zijn van NWO de volgende onderdelen betrokken: Nederlandse 
Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie (ZonMw), Geesteswetenschappen (GW), Netherlands 
Genomics Initiative (NGI), Technologiestichting STW, Aard- en Levenswetenschappen (ALW), Stichting WOTRO 
Science for Global Development, Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), het Nederlands 
Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). 
 
Publiek-private samenwerking (PPS) 

 Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) 
IMDI komt prominent naar voren in tenminste drie van de tien roadmaps. IMDI levert in termen van 
kostenbeheersing en productiviteitsverhoging een belangrijke bijdrage aan de houdbaarheid van het 
zorgstelsel en daarmee aan de kwaliteit van leven van de patiënt. IMDI is geclusterd rond de thema’s 
‘Imaging’, ‘Thuiszorg’ en ‘Minimaal invasieve technieken’. IMDI is een landelijk dekkende infrastructuur van 
acht Centres of Research Excellence (CoRE’s), die zich kenmerken door publiek-private samenwerking 
tussen wetenschap, bedrijfsleven, zorgpraktijk, patiëntenorganisaties en (lokale) overheden. Bij IMDI zijn 
165 bedrijven aangesloten, in ongeveer 40% daarvan is het financiële commitment formeel vastgelegd. De 
huidige schaalgrootte van IMDI is circa 80 miljoen per jaar, en men verwacht dit te kunnen verdubbelen tot 
160 miljoen in 2020. IMDI presenteert zich nadrukkelijk als één ongedeeld initiatief, dat afhankelijk van de 
te maken keuzes als een TKI kan worden beschouwd. In het kader van het topsectorenbeleid vraagt IMDI 
de overheid nu een vaste financiering van 15 miljoen per jaar voor een periode van 2x5 jaar. Ondanks dat 
de acht CoRES de uitkomst zijn van een zeer selectief en competitief beoordelingsproces door een 
internationaal panel, zullen de NWO middelen alsnog in competitie tussen de CoRES worden uitgezet. IMDI 
heeft raakvlakken met de topsector HTSM.  
Maatschappelijk Verantwoord Innoveren  
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Dit programma richt zich op technologische ontwikkelingen die naar verwachting ingrijpende effecten zullen 
hebben op individu en/of samenleving. Dit betreft enerzijds ontwikkelingen rond nieuwe technologieën zoals 
ICT, nanotechnologie, biotechnologie en neurowetenschappen, en anderzijds technologische systemen in 
transitie zoals energie, transport, landbouw en water. NWO zal een call uitzetten, waarin ethische en 
maatschappelijke vragen geadresseerd worden. De onderzoeksprojecten worden in PPS-verband uitgevoerd. 
Deze call wordt gericht op de topsectoren Energie, Agro & Food en/of Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en 
Life Sciences & Health. 

 HTA-Kwaliteit van Leven 
Binnen de topsector Life Sciences and Health is Health Technology Assessment en Kwaliteit van Leven-
onderzoek als aparte roadmap ontwikkeld. Doel is randvoorwaarden te scheppen om te bepalen hoe 
innovaties in de gezondheidszorg inderdaad een positieve impact kunnen hebben op kwaliteit van leven. 
Hiervoor zal onderzoek naar het concept Kwaliteit van Leven uitgevoerd worden en onderzoek naar 
methodologische kwesties. De kennis wordt ingezet voor de praktijk, o.a. voor beleid van de 
gezondheidszorg op verschillende niveaus (departement, zorgverzekeraars, medische praktijk). 
Cofinanciering in het PPS deel van het programma zal op projectniveau plaatsvinden. 

 Meer Kennis met Minder Dieren 
Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) is een thematisch programma gericht op de verfijning, 
vermindering en vervanging van proefdieren. Hierbij is samenwerking (ook internationaal) met andere 
onderzoeksgroepen en/of bedrijfsleven en/of regelgevende autoriteiten een voorwaarde. Van het consortium 
van samenwerkende instellingen wordt een substantiële bijdrage (in cash en/of in kind) verwacht aan het 
onderzoeksproject. Zowel vertegenwoordigers van kennisinstellingen als ook van bedrijven (w.o. MKB) 
hebben zitting in de commissie die het programma begeleidt en aanstuurt.    

 Priority Medicines Zeldzame Aandoeningen 
Dit programma is gericht op het ontwikkelen van nieuwe therapieën voor zeldzame aandoeningen.  
Om daadwerkelijk te komen tot toepassing van de ontwikkeling wordt van de aanvragers verwacht 
samenwerkingen aan te gaan met bedrijven, die op hun beurt een bijdrage (cash en/of in kind) leveren aan 
het onderzoeksproject. 

 Translationeel onderzoek 
Het doel van het Programma Translationeel Onderzoek is het versnellen van de overgang van preklinisch 
naar klinisch onderzoek. Het gaat daarbij om een vertaling van preklinische onderzoeksresultaten 
(producten) naar onderzoek in mensen naar werkzaamheid of veiligheid van deze producten. Cofinanciering 
is bij dit programma geen vereiste, maar de praktijk leert dat cofinanciering een noodzaak is binnen 
translationeel onderzoek. Gesprekken zijn gaande met de samenwerkende gezondheidsfondsen en het 
streven is om in 2013 50% matching te hebben van de gezondheisfondsen en ook van bedrijven (met name 
MKB). 

 Enabling technologies  
Ter ondersteuning van een aantal opkomende technologieën in de agrarische (‘groene’) en medische (‘rode’) 
life sciences is in de topsector Life sciences & Health een roadmap ‘Enabling technologies & infrastructure’ 
opgenomen. De groene en rode life sciences binnen NWO dragen financieel elk voor de helft bij. Het 
programma wordt uitgevoerd onder de topsector Life Sciences & Health. Het heeft ook raakvlakken met de 
topsectoren Agro & Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.   

 
Andere gerichte activiteiten (niet PPS) 

 Horizon 
Het programma is gericht op de onderzoeksgebieden Genomics en Bioinformatica en bedoeld als een 
kweekvijver voor het talent van morgen. Het doel van het programma is het stimuleren en coördineren van 
hoogwaardig en visionair fundamenteel onderzoek, dat zich kan bewegen op de grensgebieden van 
verschillende disciplines. Het programma is in twee fasen onderverdeeld. In de eerste fase ontwikkelen 
onderzoekers een innovatief concept tot een proof of concept. In de tweede fase krijgen onderzoekers met 
bewezen talent de mogelijkheid een groter onderzoeksproject aan te vragen om een proof of concept uit te 
werken tot een volwassen onderzoekslijn.  
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 Translationeel Adult Stamcelonderzoek 
Dit onderzoeksprogramma richt zich op onderzoek naar nieuwe toepassingsmogelijkheden van adulte 
stamcellen. Hieronder valt onderzoek waarbij stamcellen direct worden toegediend, zoals dat bij de 
bestaande zogenaamde beenmergtransplantaties gebeurt, of waarbij adulte stamcellen worden gebruikt om 
een orgaan of weefsel te maken dat vervolgens in zijn geheel wordt getransplanteerd. 

 Projecten “Single fold nanorods in live cells” en “Barriers in the brain”  
Met single-molecule fluorescentie kan de dynamiek van een cel in kaart worden gebracht. Het nieuwe FOM-
programma ‘Single Fold Nanorods in live Cells’ ontwikkelt een nieuwe techniek om cellen te bestuderen met 
gouden nanostaafjes. Receptoreiwitten in synapsen maken het contact tussen hersencellen mogelijk en 
spelen daardoor een cruciale rol bij leren en het geheugen. De basale, fysische processen die de sterkte van 
de contacten reguleren, zijn niet goed bekend. Doel van het nieuwe FOM-programma ‘Barriers in the Brain’ 
is het ontrafelen van deze fysische principes, met name de processen die zorgen voor de lokalisering van de 
receptoren in een zeer dynamische en ruimtelijk beperkte omgeving. 

 Life Sciences Pre-seed grant 
Pre-seed is een uiterst succesvol programma ter stimulering van kleine spin-off bedrijven vanuit de 
academie. Onderzoekers met life sciences gerelateerde onderwerpen worden gesteund bij hun eerste 
stappen naar commerciële toepassing via businessplannen. Er is interesse van venture capital om projecten 
verder te trekken. De praktijk leert dat het bedrag dat beschikbaar gesteld wordt via de Pre-seed een eerste 
impuls kan geven en uiteindelijk leidt tot co-financiering.  

       
Talent, vrij onderzoek en infrastructuur  

 Talent, vrij onderzoek en infrastructuur 
De NWO-instrumenten open competitie, vernieuwingsimpuls en TOP-subsidies zullen een belangrijke 
bijdrage leveren aan deze topsector. Grootschalige infrastructuur is van levensbelang voor Life Sciences and 
Health. Op nationaal niveau willen we graag inzetten op het DTL programma (Dutch Technology for Life 
Sciences) waarin we belangrijke enabling technologies (bijv. bioinformatica, proteomics, metabolomics) die 
we de laatste jaren hebben opgebouwd kunnen behouden. Hiermee reikt Life Sciences and Health de hand 
uit naar andere topsectoren die aangewezen zijn op dezelfde faciliteiten. Daarnaast willen we vanuit 
Nederland graag een prominente bijdrage leveren aan een aantal Europese faciliteiten, genoemd in het 
innovatiecontract, zoals EATRIS Translationeel onderzoek, BBMRI, EuroBioImaging en ECRIN. 

 Instituten 
Het CWI heeft een aantal onderzoeksgroepen die relevant onderzoek doen op de onderzoekslijn ‘Enabling 
Technologies & Infrastructure’. Het NSCR heeft een aantal onderzoeksgroepen die relevant onderzoek doen 
voor alle onderzoekslijnen in het innovatiecontract.  

 
Overzicht van voorgestelde activiteiten en investeringen: 
 

Topsector Life Sciences and Health: concrete acties voor 2012-2013 

Relatie met Innovatie-
contract 

Raakvlak 
met andere 
topsectoren 

Activiteit PPS 
NWO 
inzet 
(M€) 

Alle roadmaps 
Nee Call gericht op onderzoek 

naar Kwaliteit van Leven 
en HTA 

Project niveau 2,63 

Nee Nee 2,3 

Enabling Technology & 
Infrastructure; Imaging; 
Pharmacotherapy; Regenerative 
Medicine; Molecular diagnostics; 
Neglected Diseases; Specialised 
nutrition; OneHealth 

Nee 
Programma Meer kennis 
met minder dieren  

Project niveau 5,37 
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Pharmacotherapy; Regenerative 
Medicine 

Nee 
Programma Priority 
Medicines Zeldzame 
aandoeningen 

Project niveau 1,0 

Enabling Technology 
&Infrastructure; 
Pharmacotherapy; Regenerative 
Medicine; Molecular diagnostics; 
Neglected Diseases; Specialised 
nutrition; OneHealth 

Nee 
Programma Translationeel 
onderzoek 

Project niveau 2,4 

Nee Nee 4,6 

Nee 
Horizon valorisation grant 
gericht op genomics en 
bioinformatica onderzoek 

Nee 4,5 

Regenerative Medicine Nee 
Translationeel adult 
stamcelonderzoek 

Nee 6,6 

Enabling technology & 
infrastructure 

Nee 
project Single fold 
nanorods in live cells 

Nee 2,5 

Pharmacotherapy; Specialized 
nutrition 

Nee 
project Barriers in the 
brain 

Nee 2,5 

Alle roadmaps Nee 
Life Sciences Pre Seed 
valorisatie grant 

Nee 2,5 

Alle roadmaps Nee 

NSCR onderzoek naar 
verband criminaliteit en 
gezondheid & 
strafrechtelijke santies en 
gezondheid, effecten van 
vergrijzing op misdaad en 
nieuw neurologisch 
onderzoek op terrein 
criminologie. 

Nee 0,3 

Neglected Diseases Nee 
NACCAP programma 
gericht op HIV, malaria TB 

Nee p.m. 

Enabling Technology & 
Infrastructure 

Nee 
CWI onderzoek naar 
systeem biologie en 
bioinformatica 

Nee 0,6 

Imaging, HomeCare & Self 
Management 

HTSM 

Call gericht op het Inno-
vative Medical Devices 
Initiative (IMDI) netwerk 
van kennisinstellingen en 
bedrijven 

Project en 
programma niveau 

5,6 

Topsectorbreed 
Agro & Food, 
Energie, 
Tuinbouw 

Programma Maat-
schappelijk Verantwoord 
Innoveren gericht op het 
IMDI netwerk 

Project niveau 0,6*  

Specialized nutrition, health and 
disease; Enabling 
Technology&Infrastructure 

Agro & Food, 
Tuinbouw 

Enabling Technologies & 
Infrastructure 

Ja, vorm wordt nog 
verkend 

1,00 

t.z.t. te bepalen Nee 

Verwachte bijdrage uit 
talent programma's en 
overige bottom-up 
onderzoeksprogramma's 

Soms project niveau 9,0 

Totaal 54,0 

*  totaal budget  MVI call 1,4M 

De bovenstaande tabel bevat nieuwe initiatieven. Daarnaast investeert NWO in 2012-2013 als uitvloeisel van 
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reeds voor 2012 gestarte activiteiten en indicatief bedrag van 37 M€ (op kasbasis) in onderzoek dat relevant is 
voor de topsector Life Sciences & Health. Dit cijfer is inclusief uitgaven voortkomend uit tijdelijke activiteiten die 
grotendeels zijn gefinancierd met tijdelijke extra middelen die NWO voor deze doeleinden heeft ontvangen van 
OCW, andere departementen en derden. Deze middelen zijn tijdelijk en aflopend. 
 
 

Perspectief 2014-2015 

Het bovenstaande is een eerste impuls om de motor van de topsector Life Sciences and Health te starten. We 
zetten hierna graag in op uitbreiding van activiteiten, uiteindelijk ter ondersteuning van het hele 
wetenschappelijke programma dat gekoppeld is aan de tien roadmaps.   

De boven genoemde activiteiten versterken en bevorderen de samenwerking binnen de topsector. Naast deze 
genoemde inzet van NWO heeft de topsector LSH tevens een startmotor van 20 miljoen “vrije” middelen aan de 
overheid gevraagd. Als deze beschikbaar komen zullen in elk geval de drie genoemde componenten worden 
versterkt. NWO wil daarbij de relatie met EU-programma’s verstevigen, zoals die voor dementie, Healthy ageing, 
voedsel en gezondheid, infectieziekten en e-Health. Bij deze onderwerpen zijn nu al tenminste vier ministeries 
betrokken. Tot slot is het advies van de Gezondheidsraad over ‘Medische Producten, nieuw en nodig’ een 
belangrijk uitgangspunt voor toekomstig beleid. 
 
 
Contactpersoon / meer informatie 
Dhr. dr. E.P. Beem, plaatsvervangend directeur ZonMw 
E-mail:  beem@zonmw.nl  
Telefoon: 070 349 51 04 
 

 


