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Health-RI en DTL bundelen krachten 
voor data driven health & life sciences

Onderzoek en innovati e op het vlak van gezondheid en bredere levenswetenschappen is 
steeds meer afh ankelijk van beschikbaarheid van data uit een veelheid van databronnen. 
Door het grote aantal stakeholders en initi ati even – in Nederland en internati onaal – is een 
enorme versnippering ontstaan in regels, infrastructuren, afspraken en standaarden, wat 
onderzoek en innovati e bemoeilijkt. Data zijn van onduidelijke kwaliteit, worden niet goed 
beheerd, voldoen niet aan internati onale standaarden en worden onvoldoende hergebruikt 
voor onderzoek en innovati e. Dit leidt tot een groot verlies aan capaciteit en investeringen van 
overheden, universiteiten, ziekenhuizen, zorgverleners en bedrijven. Om in te zett en op betere 
databeschikbaarheid bundelen Health-RI en DTL hun krachten in één krachti ge en nati onaal 
herkenbare data gedreven organisati e. Beide parti jen brengen een groot netwerk van publieke en 
private stakeholders bij elkaar en richten zich op het versterken van de internati onale aansluiti ng 
en positi e van Nederlandse partners in onderzoek en innovati e. De gezamenlijke ambiti e is het 
realiseren van een landelijke data infrastructuur en een kennisplatf orm voor data driven health & 
life sciences. 

Health-RI - enabling data driven health
Health-RI coördineert een brede coaliti e van publieke en private parti jen in het gezondheidsveld. 
Gezamenlijk doel is de ontwikkeling van een nati onale data-infrastructuur ter versterking van 
gezondheidsonderzoek en innovati e. De Health-RI infrastructuur wordt gerealiseerd met gerichte fi nanciële 
steun van de Nederlandse overheid vanuit het Nati onaal Groeifonds. In nauwe samenwerking met 
ministeries en met nati onale stakeholders wordt daarbij gewerkt aan een landelijk afsprakenstelsel voor 
veilig hergebruik van gezondheidsgegevens. De sociaal-maatschappelijke, juridische en technische obstakels 
die data-gedreven gezondheidsonderzoek belemmeren worden momenteel in het obstakel verwijder traject 
nati onaal en integraal aangepakt. Health-RI zet in op hergebruik van gegevens uit de gezondheidszorg 
onder andere door organisati es te helpen om – FAIR-gebaseerd – toegang te bieden tot data, beelden en 
monsters. Het creëren van de Health-RI infrastructuur draagt bij aan verbetering van persoonsgerichte 
gezondheidszorg en versterkt de innovati ekracht van het Nederlandse bedrijfsleven.

DTL - enabling data driven life sciences
DTL heeft  in bijna 10 jaar een sterk publiek-privaat experti se netwerk opgebouwd op het vlak van data 
gedreven life sciences. Met haar partners vormt DTL een nati onaal, multi disciplinair platf orm voor data 
intensief onderzoek, met een focus op biologische en moleculaire dataverwerking: data generati e, data 
stewardship, data infrastructuur en data analyse. DTL-Projects ondersteunt als projectorganisati e (inter)
nati onale samenwerkingsprojecten op deze thema’s. DTL heeft  met partners brede experti se opgebouwd 
op het gebied van moleculair en cellulair onderzoek, via gedeelde faciliteiten (‘enabling technology hotels’) 
op het vlak van multi -‘omics’ en bioimaging, bioinformati ca en systeembiologie. DTL stond aan de basis van 
de mondiale ontwikkeling van FAIR data stewardship. Het DTL team heeft  hiervoor een sterke community 
aanpak en trainingsacti viteiten ontwikkeld, ter versterking van onderzoek en innovati e en de transiti e naar 
Open Science. DTL werkt nauw samen met onderzoekschool BioSB gericht op onderzoek en opleiding 
van bioinformati ci en systeembiologen. Via DTL parti ciperen veel Nederlandse onderzoekers in ELIXIR, de 
Europese onderzoeksinfrastructuur voor bioinformati ca en life sciences data. 

Samen verder in één organisati e – enabling data driven health & life sciences
DTL heeft  als één van de Health-RI initi ati efnemers door inzet van haar ervaring, netwerk en experti se 
acti ef bijgedragen aan vormgeving en opbouw van Health-RI’s organisati e en programma. Terwijl DTL zich 
oriënteert op de brede levenswetenschappen is een groot deel van de DTL-acti viteiten en projecten op het 
gebied van gezondheid de afgelopen jaren gezamenlijk met Health-RI uitgevoerd. Experti se en netwerken 
van DTL en Health-RI zijn zo steeds dichter bij elkaar gekomen. Met steun van NWO vormen DTL en 
Health-RI sinds medio 2022 daarbij gezamenlijk het coördinati e punt voor de inrichti ng van het nati onaal 
opererende Themati sch Digital Competence Centre (TDCC) voor health en life sciences.  

In het licht van deze ontwikkelingen en de grote gezamenlijke uitdagingen in data gedreven onderzoek op 
het terrein van gezondheid en levenswetenschappen, gaan beide organisati es hun krachten bundelen en 
acti viteiten gezamenlijk vanuit één organisati e verder te ontwikkelen. Zo dragen Health-RI en DTL bij aan 
het reduceren van de versnippering in het landschap en wordt een ervaren, toekomstgerichte organisati e 
gevormd die eff ecti ever zal kunnen werken, zonder onnodige overhead. Gericht op bevordering van 
inhoudelijke synergie tussen stakeholders, disciplines en initi ati even zullen de organisati es zich samen 
inzett en voor versterking van data-gedreven onderzoek en innovati e op het vlak van health & life sciences in 
Nederland.

Sti chti ng Health-RI als basisorganisati e, DTL-team gericht op data driven life sciences
Personeel en projecten van DTL en DTL-Projects worden met ingang van 1 januari 2023 ondergebracht bij 
Sti chti ng Health-RI en vormen een op de brede life sciences gespecialiseerd team en programma binnen 
deze sti chti ng. Met het DTL-team blijft  de oriëntati e op de brede life sciences gehandhaafd, gericht op het 
verbinden van life sciences inti ati even en publieke en private stakeholders gericht op gezondheid, voeding 
en agri-food, biotechnologie en biodiversiteit. Het DTL-team richt zich daarbij o.a. op FAIR implementati e 
en data stewardship, gedeelde technologische faciliteiten, training en community-building en vernieuwing 
van data gedreven onderzoek en innovati e via geavanceerde bioinformati ca, modellering en Arti fi cial 
Intelligence. Ingebed in de Health-RI organisati e richt het DTL zich op versterking van data gedreven life 
sciences, in nauwe synergie met ontwikkeling op het vlak van data gedreven gezondheid.

Nati onaal kennisplatf orm en infrastructuur voor data driven health & life sciences  
Met het samengaan van DTL en Health-RI wordt meteen een volgende stap gezet in het verbinden van 
publieke en private parti jen en initi ati even in het brede Nederlandse veld van health en life sciences. 
Voortbordurend op het bestaande partnerverbond van DTL met academische instellingen, insti tuten 
en bedrijven wordt met ingang van 1 januari 2023 een breed georiënteerd nati onaal kennisplatf orm 
opgezet. Het platf orm richt zich in nauwe interacti e met overheden, fi nanciers en innovati esectoren op 
kennisuitwisseling en ontwikkeling van technologie en diensten, en op gedeelde afspraken over toegang 
tot data in health en life sciences. Bijzondere aandacht gaat uit naar het inrichten van een nati onale 
data infrastructuur, vastleggen van standaarden en het opbouwen en opleiden van een steeds verder 
professionaliserende beroepsgroep van dataspecialisten in health en life sciences. Het platf orm voor data 
gedreven gezondheid & levenswetenschappen sti muleert nauwe internati onale aansluiti ng en positi onering 
in het voorziene Europese landschap van data spaces, zoals de European Health Data Space (EHDS), GAIA-X 
en de European Open Science Cloud (EOSC).

DTL en Health-RI nodigen kennisinstellingen, zorginstellingen en in ons land gevesti gde 
innovati eve bedrijven uit om samen de schouders te zett en onder dit internati onaal 
georiënteerde Nederlandse kennisplatf orm en landelijke data infrastructuur op het vlak van data 
driven health & life sciences.
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