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Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om een internationale 
koploper te worden in data-gedreven (bio)medische innovatie. 
Gezondheidsdata is essentieel om sneller en goedkoper nieuwe en 
effectievere (gepersonaliseerde) oplossingen te ontwikkelen voor 
diagnose, behandeling en preventie; en ook om deze oplossingen efficiënt 
te valideren en naar patiënten en de markt te brengen. 

De grote hoeveelheid nieuwe fundamentele kennis rond leefstijl, 
gezondheid en ziekte in combinatie met de voortstuwende 
ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) bieden 
kansen voor innovatieve toepassingen van gezondheidsdata waar zowel 
de Nederlandse burger als de Nederlandse economie baat bij heeft.

Nederland beschikt over grote hoeveelheden gezondheidsdata van hoge kwaliteit. Er mist echter een geïntegreerde 
data-infrastructuur om die data veilig op te slaan, te combineren, hergebruiken en met waarborging van privacy en 
zeggenschap toegankelijk te maken voor onderzoek en innovatie.

BELANGRIJK VOOR ONDERZOEK, VOLKSGEZONDHEID EN ECONOMIE
Health-RI is een publiek-privaat initiatief om de benodigde infrastructuur te realiseren en daarmee het innovatie- en 
verdienvermogen van Nederland te versterken en de gezondheid van de Nederlandse burger te verbeteren. COVID-19 
heeft ons pijnlijk herinnerd aan het belang van en de huidige barrières voor het eenvoudig en grootschalig kunnen delen, 
valideren en gebruiken van gezondheidsdata voor efficiënte en effectieve zorg en het ontwikkelen van levensreddende 
behandelingen en preventiemaatregelen, waaronder vaccins. 

Het realiseren van een geïntegreerde data-infrastructuur is voor Nederland om drie redenen van belang: (1) het is 
essentieel voor efficiëntere, betere en meer medisch wetenschappelijk (data-gedreven) onderzoek; (2) het vergroot de 
kwaliteit en betaalbaarheid van gezondheidszorg die onder druk staat door vergrijzing en de toename van chronische 
zieken;  (3) het stelt biomedische bedrijven en startups in staat met nieuwe producten en diensten te concurreren op een 
wereldmarkt die nu al duizenden miljarden euro’s groot is en snel groeit. 

Niet voor niets investeren landen als Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten 
tientallen tot honderden miljoenen in infrastructuur om gezondheidsdata beschikbaar te maken. Nederland kan de 
aansluiting bij deze kopgroep behouden door eveneens te investeren in een data-infrastructuur die de hoogkwalitatieve 
data van onze umc’s (universitair medische centra), kennis- en andere zorginstellingen en biobanken verbindt, deelbaar en 
toegankelijk maakt. Eén geïntegreerde gezondheidsdata-infrastructuur had de maatschappelijke en economische schade 
door COVID-19 zeker kunnen beperken. 

Health-RI: investeren in data-infrastructuur die het (bio)medische  
innovatie- en verdienvermogen van Nederland versterkt
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Maar het potentieel is vele malen groter. Door gegevens en materialen van miljoenen Nederlanders onder juiste 
waarborgen te combineren—daaronder verstaan we bijv. DNA, bloed-, urine- en weefselmonsters, MRI en andere 
medische patiëntgegevens—kan preciezer en per patiënt bepaald worden welke behandeling en dosering het 
beste resultaat geeft. Dat vermijdt tevens onnodige en ineffectieve behandelingen. Bovendien zorgt de toegang 
tot een gezondheidsdata infrastructuur ervoor om kunstmatige intelligentie (AI) toe te passen en sneller nieuwe en 
kosteneffectieve oplossingen te ontwikkelen en valideren voor (gepersonaliseerde) diagnose, behandeling en preventie. 

BREED EN STEVIG DRAAGVLAK IN HET VELD
Health-RI is in 2015 ontstaan uit een samenwerking van de umc’s en Nederlandse vertegenwoordigers van Europese 
onderzoekinfrastructuren. Inmiddels bestaat het consortium uit vele publieke en private partners, waaronder 
kennisinstellingen, gezondheidsfondsen, zorgpartijen, grote bedrijven en MKB. De partners willen Health-RI in zeven jaar 
uitbouwen tot een gedeelde data-infrastructuur bestaande uit acht regionale innovatiecentra die een compleet aanbod 
bieden van diensten en instrumenten om gebruikers te ondersteunen. 

Dat vergt een investering van 110 miljoen euro. 41,5 miljoen wordt opgebracht door het consortium zelf en betaling voor 
het gebruik van de infrastructuur en de diensten. Health-RI vraagt de overheid om een investering van 68,5 miljoen euro 
uit het Groeifonds. 

Na 2027 kan Health-RI zichzelf volledig financieren. Na de impulsfinanciering verdient de investering zichzelf vanaf 
2028 ruim terug door de bijdragen van partners en gebruikers, maar vooral door het terugdringen van ineffectieve 
gezondheidskosten, door efficiëntere en preciezere introductie van innovaties, en krachtige stimulering van data-
afhankelijke gezondheids-start-ups met goed winstpotentieel. 

De Nederlandse life sciences & health sector heeft een enorm potentieel. De verwachting is dat Health-RI over zeven 
jaar een impact op de Nederlandse economie heeft van € 1,5 miljard per jaar in de vorm van investeringen, efficiëntie en 
zorgkostenbesparing, en een maatschappelijke impact kan hebben in de vorm van betere gezondheid van Nederlanders. 
Health-RI is ook een cruciale ‘enabler’ van AI- en andere toepassingen van (big) data in gezondheid en zorg, en daarmee 
een directe versterking van het biomedische innovatie- en verdienvermogen van Nederland. 
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Figuur 1: Schematisch overzicht van activiteiten binnen de verschillende actielijnen
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KORT SAMENGEVAT

•  Health-RI bouwt een geïntegreerde gezondheidsdata-infrastructuur om gezondheidsdata veilig op te 
slaan, te combineren en toegankelijk te maken voor zorgprofessionals, onderzoekers en bedrijven

•  Met een geïntegreerde gezondheidsdata-infrastructuur kan Nederland medische data, monsters en 
kennis optimaal benutten voor betere zorg en nieuwe oplossingen voor diagnose, behandeling en 
preventie

•  COVID-19 toont aan hoe belangrijk dit is – zonder een dergelijke infrastructuur is kostbare tijd verloren 
gegaan en de maatschappelijke en economische schade groter dan nodig

•  Dit vraagt om een investering van EUR 68, miljoen een groot potentieel voor Nederlandse bedrijven 
op een wereldmarkt van duizenden miljarden euro’s, beter en efficiënter onderzoek en een betere 
gezondheidszorg

•  Een investering in gezondheidsdata-infrastructuur is bovendien een conditio sine qua non voor 
grootschalige AI-toepassingen in gezondheid en zorg

•  Landen om ons heen (Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, VK en VS) hebben de afgelopen jaren al 
tientallen tot honderden miljoenen geïnvesteerd – als Nederland volgt kan het aansluiting houden bij 
de kopgroep

•  Een groot aantal publieke en private partijen heeft de handen ineengeslagen en zich gecommitteerd 
aan de realisatie van Health-RI

• Na de impuls uit het Groeifonds is Health-RI na 2027 financieel zelfstandig 

Figuur 2: Fasering en planning van activiteiten en milestones


