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Inhoudsopgave

hoofdstuk 1

inleiding
De stichtingen Health Valley (HV), ICT for Brain, Body en Behavior (i3B) en Food Valley
Het C.I.A.L.E.
project is mede
mogelijk gemaakt
met steun vanuit
het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
1

NL (FV) hebben de handen ineengeslagen in het C.I.A.L.E. project1: Connect, Innovate,
Accelerate, Learn en Expand. Dankzij deze samenwerking vormt de gezamenlijke achterban het grootste MKB netwerk in de regio Oost-Nederland.
Doelstelling van het C.I.A.L.E. project is het tot stand brengen en uitbreiden van samenwerking tussen MKB-ondernemingen, het stimuleren van interactie tussen MKB en grootbedrijven en/of onderzoeksinstituten, en de stimulering van valorisatie op het thema
Healthy Lifestyle met impact voor de regio Oost-Nederland.
De C.I.A.L.E. partners hebben als eerste stap deze Healthy Lifestyle innovatieagenda
opgesteld. Het C.I.A.L.E. consortium sluit daarbij aan bij bestaande nationale en Europese wetenschapsagenda’s, initiatieven op het Healthy Lifestyle terrein. Onderstaande
Healthy Lifestyle innovatieagenda is in eerste aanleg bedoeld als een ‘paraplu’ voor het
verbinden van MKB en andere partijen, actief op het thema Healthy Lifestyle in OostNederland.
Bijlage 1 geeft de vragenlijst en de geinterviewde personen voor deze Healthy Lifestyle
innovatieagenda. Bijlage 2 schetst het innovatieprofiel van Oost-Nederland, waarin
Healthy Living als vlaggenschip is aangemerkt. Bijlage 3 geeft een niet-uitputtend
overzicht van publiek private Research & Development samenwerkingprogramma’s op
Healthy Lifestyle in Nederland. Bijlage 4 omvat een Healthy Lifestyle Solutions white
paper welke principes biedt voor het ontwerp en de implementatie van veelbelovende
e-coaching oplossingen voor een Healthy Lifestyle.
De tweede stap is het voorleggen van deze Healthy Lifestyle innovatieagenda bij MKB
bedrijven teneinde de diverse Healthy Lifestyle innovatie ambities, plannen van MKB
ondernemingen op te halen, te verbinden (matchmaking, speeddating) met andere
MKB, grootbedrijven en/of onderzoeksinstituten en eindgebruikers. De derde stap is
aansluiting van MKB bij bestaande Research & Development (R&D) projecten en het
opzetten van nieuwe gezamenlijke R&D projecten. Bijlage 5 geeft de alliantie weer van
Wageningen University en Radboud Campus op het terrein van Healthy Lifestyle, Food
en Cognition, waarop nieuwe Research & Development projecten kunnen worden
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ontwikkeld. Bijlage 6, Citizen Science gaat ook om een alliantie van partijen die nieuwe
projecten willen ontwikkelen. Bijlage 7 schetst het MIND subsidie programma dat grensoverschrijdende samenwerking faciliteert bij het ontwikkelen van nieuwe e-coaching
oplossingen. Bijlage 9 schetst het Groeiversneller programma dat vouchers en leningen
biedt voor snelgroeiende MKB bedrijven uit Gelderland. Het C.I.A.L.E. consortium zoekt
continu naar nieuwe mogelijkheden om MKB onderzoek en innovaties te versnellen. Het
C.I.A.L.E. consortium nodigt partijen van harte uit om dergelijke iniatieven te delen.
De vierde, en tevens laatste parallele stap is diverse Healthy Lifestyle business proposities uitwerken met behulp van professioneel advies. Ook kan via partners in de regio
door MKB gebruik worden gemaakt van diverse ‘field labs’, testomgevingen om innovaties in een gecontroleerde omgeving met gebruikers te testen. Een niet-uitputtend overzicht van field labs staat in bijlage 8.
Samenvattend bestaan de C.I.A.L.E. activiteiten uit het verbinden, matchmaking van
(MKB) partijen, nieuwe R&D projecten opzetten en uitwerken van diverse Healthy Lifestyle business proposities met behulp van professioneel advies.
Hieronder volgt de Healthy Lifestyle innovatieagenda (stap 1).
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uitdaging
De uitdaging is een Healthy Lifestyle bewerkstelligen onder de inwoners van de regio
Oost-Nederland.

2.1 Doelgroep
Het gaat om (gezonde) mensen van ‘wieg tot graf’. De agenda richt zich op voedingsgerelateerde ziekten zoals overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes en sommige
vormen van kanker. Hersenaandoeningen waarbij voeding een rol speelt, zijn tevens
onderdeel van de innovatieagenda. Speciale aandacht is er voor de moeilijk bereikbare
sociale achterstandsdoelgroepen waar ongezondheid zich clustert. Bij de ‘gezonde’
doelgroep gaat het ook om het aanpassingsvermogen, veerkracht en flexibiliteit van een
persoon om met een ziekte, of meer algemeen om te gaan met de diverse uitdagingen
die een persoon op zijn levenspad tegenkomt.

2.2 Preventie
Gezondheidszorg is op dit moment primair gericht op care & cure, veel minder op preventie. We willen mensen in staat stellen hun gezonde levensstijl te monitoren, en idealiter
in een eerder stadium (samen met professionals zoals diëtisten, huisartsen) diagnoses
te stellen. Diverse factoren zijn van invloed op een gezonde levensstijl, zoals bewegen,
slapen, eten, stress, sociale relaties, gezondheidsdossier, sociale status, etc. Diverse
meetwaarden kunnen een indicator zijn voor een gezonde levensstijl. Het gaat om zaken
als activiteit, bloeddruk, gewicht, vetpercentage, middelomvang, vitaminewaarden in het
bloed, etc. Kunnen we mensen in staat stellen mede met behulp van wearable sensortechnologie om robuust, gebruiksvriendelijk en ‘real time’ en gepersonaliseerd de
Healthy Lifestyle status en doelen te monitoren?

2.3 Voeding
Voeding speelt een belangrijke rol in het behouden van gezondheid en het voorkomen
van ziekten. Gezonde en gevarieerde voeding die past bij een bepaalde levensstijl en
specifieke voedingsbehoefte is van groot belang, onder andere m.b.t. ziektepreventie
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in het kader van aandoeningen als diabetes en obesitas. Op het gebied van de volksgezondheid is, naast het eten van voldoende groentes en fruit het verlagen van de hoeveelheid zout, (verzadigd) vet en suiker in alledaagse producten bijvoorbeeld van groot
belang. Hoe kunnen consumenten geholpen worden de juiste producten in de supermarkt te kiezen? Functional foods/nutriceuticals kunnen eveneens betekenis hebben
voor de gezondheid van mensen. Hoe kunnen de potentiële voordelen van dit soort
producten op een heldere wijze richting consument en medici gecommuniceerd worden?
Sommige producten hebben betrekking op de gehele bevolking, bij andere producten
gaat het meer om bepaalde doelgroepen met specifieke behoeftes, zoals bijvoorbeeld
ouderen of sporters. Het ultieme doel is dat elk individu een bewuste keuze kan maken
om een eetpatroon te volgen dat precies aansluit bij zijn/haar behoeften. Een advies
omtrent dergelijke gepersonaliseerde voeding helpt mensen om gezond te blijven, en
dient aan te sluiten bij wat een individu lichamelijk nodig heeft, maar ook bij zijn/haar
persoonlijkheid en sociale omgeving. Kennis en technologie zijn derhalve benodigd om
tot effectieve, wetenschappelijk onderbouwde gepersonaliseerde producten en diensten
te komen.

2.4 Gedrag
Veel mensen houden een algehele gezonde levensstijl niet vol. Ze vallen terug in oude
gewoontes en kunnen ‘lekkere, maar ongezonde’ verleidingen in de omgeving niet
weerstaan. In bijlage 4 (white paper) staan enkele principes voor het ontwerp en de
implementatie van veelbelovende e-coaching oplossingen die kunnen faciliteren bij
het veranderen van ongezond gedrag.

Healthy Lifestyle Innovatieagenda - i3B, FoodValley NL, Health Valley

5

Uitdaging

hoofdstuk 3

ambitie
Doelstelling van het C.I.A.L.E. project is het tot stand brengen en uitbreiden van samenwerking tussen MKB-ondernemingen, het stimuleren van interactie tussen MKB en grootbedrijven en/of onderzoeksinstituten, en de stimulering van valorisatie op het thema
Healthy Lifestyle met impact voor de regio Oost-Nederland.
De innovatieagenda richt zich op (on)gezonde mensen van alle leeftijden met nadruk
op voedingsgerelateerde ziekten. De ambitie is deze mensen preventief in staat te stellen hun gezonde levensstijl te monitoren, en idealiter in een eerder stadium (samen
met professionals zoals diëtisten, huisartsen) gepersonaliseerde diagnoses te stellen
en idealiter ongezond gedrag duurzaam te veranderen. Er is speciale aandacht voor de
sociale achterstandsgroepen waarin ongezondheid zich clustert.
Onderstaande figuur schetst de Healthy Lifestyle ambitie:
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Diverse factoren zijn van invloed op een Healthy Lifestyle zoals voeding, ontspanning,
bewegen en familie en vrienden (zie de figuur op pagina 6). Uitgangspunt is telkens
de vraag: wat is de gouden standaard, of norm voor een Healthy Lifestyle factor, zoals
bijvoorbeeld de schijf van vijf voor voedselinname. Voor een aantal van deze factoren
is een norm beschikbaar. Voor anderen factoren geldt dat de norm mogelijk niet vastgesteld of diffuus is.
De vervolgvraag is wat de gevalideerde indicatoren zijn om de Healthy Lifestyle factor te
meten en monitoren? Hierbij valt te denken aan een ‘digitale happenteller voor het monitoren van voedselinname’ of een nieuw algoritme dat middels een smart horloge continu
de bloeddruk variantie meet. Maar ook de locatie, omgeving waar de gebruiker zich
bevindt, is een indicator. Voor elke factor zullen idealiter één of meerdere indicatoren
moeten worden vastgesteld, gevalideerd, gemeten en gemonitord. Een aantal factoren
is reeds goed meetbaar met indicatoren, een aantal andere (zoals voor voeding) zijn nog
niet beschikbaar. Zoals uit bovenstaand hoofdstuk blijkt, zijn diverse zaken van invloed
op het succes van het monitoren en het ultieme duurzaam veranderen van ongezond
gedrag.
De ultieme droom is een geïntegreerd systeem van ICT gebaseerde e-coaching oplossingen voor het monitoren van een Healthy Lifestyle. Het loopt van een model voor Healthy
Lifestyle naar (met behulp van wearables zoals smart horloge, smartphone, etc.) en
gepersonaliseerde (bijvoorbeeld naar leefstijl, levensfase) coaching en advies waarbij
we individuen meten, monitoren en helpen om een Healthy Lifestyle te adopteren. De
oplossing monitort robuust, accuraat, real time, gebruiksvriendelijk, veilig, en rekening houdend met privacy. De Healthy Lifestyle indicatoren als voeding, stress, activiteit en omgeving resulteren in een advies. De geïntegreerde oplossing heeft een grote
maatschappelijke impact voor de Healthy Lifestyle voor inwoners in Oost-Nederland en
buiten deze regio.
Het meten en monitoren van voedsel inname (eat indicator) is een voorbeeld van een
te initiëren R&D project in het ITEA3 subsidie programma (www.itea3.org), dat een element kan vormen in de geïntegreerde Healthy Lifestyle oplossing. De huidige methoden
met vragenlijsten en technologische oplossingen bieden nog geen uitkomst. De projectpartners zijn in eerste aanleg op zoek naar oplossingen, die betere methoden voor het
meten van voedsel en voedingsstoffen kunnen realiseren met innovatieve technologie. Mogelijke voorbeelden van dergelijke technologieën omvatten verbeterde beeldvormende technieken en eventueel passende beeldherkenningsoftware om individuele
voedsel afbeeldingen te identificeren en om te zetten naar de inname van voedingsstoffen. De nieuwe technologie moet in verschillende settingen sociaal en cultureel
aanvaardbaar zijn.
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Het ITEA3 subsidie programma is slechts één optie voor het realiseren van nieuwe R&D
projecten op Healthy Lifestyle. In bijlage 4 t/m 9 van deze agenda zijn andere initiatieven, programma geschetst waar MKB kan participeren om Healthy Lifestyle innovaties
te versnellen. Het is geen uitputtend overzicht. Het C.I.A.L.E. consortium is continu op
zoek naar nieuwe mogelijkheden die MKB innovaties kunnen versnellen. Het C.I.A.L.E.
consortium nodigt partijen van harte uit om dergelijke iniatieven te delen.
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context
Deze Healthy Lifestyle innovatieagenda staat niet op zichzelf:
De agenda sluit aan bij de uitdagingen, ambities in de regio, Nederland en Europa:
mensen langer gezond houden, tegen lagere (ziekte) kosten van gezondheidszorg.
De Healthy Lifestyle ambitie sluit aan bij de krachten in de regio Oost-Nederland qua
onderwijs, onderzoek en ondernemerschap, zoals vastgesteld in het innovatieprofiel
voor de regio Oost-Nederland (bijlage 2). Het Oost-Nederland innovatieprofiel verhoogt de kansen om Europese subsidies te verwerven. De Oost-Nederland regio positioneren als living lab, proeftuin voor Healthy Lifestyle innovaties, is een mogelijke
vervolgstap voor het bundelen van de krachten in de regio. De ambitie kan zijn dat
de inwoners uit de regio Oost-Nederland de gezondste levensstijl hebben in 2030
en dat het regionale ecosysteem groeit met innovatie en werkgelegenheid rondom
een Healthy Lifestyle. Deze ambitie maakt geen onderdeel uit van dit afgebakende
C.I.A.L.E. project. Het is een oproep naar de stakeholders in de regio om deze ambitie te faciliteren. De C.I.A.L.E. partners zullen deze ambitie ook ter sprake brengen bij
de diverse stakeholders. De focus ligt op de regio Oost-Nederland. Mocht de gewenste partner zich niet in deze regio bevinden, dan benaderen we ook partijen buiten
de regio.
Een ‘allesomvattende’ aanpak is nodig voor het realiseren van een Healthy Lifestyle.
Denk bijvoorbeeld aan regelgeving en stimulering door de overheid omtrent het antirookbeleid. Deze regelgeving kan bijdragen aan een impact op een Healthy Lifestyle,
zoals ook het beschreven (MKB) onderzoek en innovaties. Denk aan het wetsvoorstel
van Minister Schippers die de verschillende vormen van health checks in drie categorieën verdeelt:
1. Vrij toestaan van health checks zonder medisch risico.
2. Beroepsnormen en kwaliteitseisen voor health checks met een medisch risico.
3. Vergunningplicht voor health checks die zich richten op ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen behandeling of preventie mogelijk is en voor de bevolkingsonderzoeken die de overheid aanbiedt. Health checks op de markt die zich
richten op dezelfde aandoeningen als de bevolkingsonderzoeken hebben ook
een vergunning nodig.
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Andere elementen voor een ‘allesomvattende’ aanpak:
Nieuwe businessmodellen ontwikkelen omdat degene die de investering doet, niet
altijd degene is die profiteert.
Regelarme proeftuinen voor testen met de doelgroep. In bijlage 8 staat een overzicht
van relevante proeftuinen in Oost-Nederland voor het testen van nieuwe prototypes
en innovaties met gebruikers.
Ontwerp- en implementatieprincipes voor e-coaching (bijlage 4). Het gaat om principes als relevante coaching op basis van de omgeving of de context waarin de persoon zich bevindt, hierbij wordt rekening gehouden met de individuele verschillen
qua doelen, startpositie en karakter.
De ‘keuzebekwame’ gebruiker staat centraal bij het realiseren van nieuwe e-coaching
oplossingen. De gebruiker krijgt de beschikking over zijn eigen big (medische) data
en slimme algoritmes voor de interpretatie van gegevens, idealiter in gedeelde verantwoordelijkheid met professionals.
(MKB) ondernemingen zijn (slechts) één stakeholder bij het realiseren van Healthy
Lifestyle innovaties. Een aandachtspunt is het betrekken van HBO-instellingen in
publiek private samenwerkingen.
Het monitoren van de diverse ‘health status’ indicatoren genereert ‘Big Data’.
Een aandachtspunt is het aansluiten van Big Data partijen die deze data kunnen
analyseren, verwerken.
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werkzaamheden
’Hoofdstuk 5 beschrijft de werkzaamheden, uitgesplitst naar de activiteiten Connect,
Innovate, Accelerate, Learn en Expand. De werkzaamheden worden opgesplitst naar
doelstelling, omschrijving, producten en resultaten. Het overzicht van werkzaamheden
geldt als een leidraad. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

5.1 Connect
Doelstelling
Het verbinden van de netwerken van i3B, HV en FV, rond de innovatiethema’s ICT,
Hersenen- en Cognitie, Gedrag, Voedsel en Gezondheid: Healthy Lifestyle.
Omschrijving
De bestaande innovatieagenda’s en R&D projectresultaten van i3B, HV en FV, waarin
de behoeften van de MKB ondernemingen bottom-up zijn verwoord, vormden de basis
van deze innovatieagenda. Door middel van interviews met Key Opinion Leaders en
afstemming met de drie netwerken is de gezamenlijke innovatieagenda vastgesteld.
Producten
a.1.

Formuleren gezamenlijke draft innovatieagenda.

a.2. Vragenlijst opstellen.
a.3.

5 interviews met key opinion leaders uit het veld.

a.4. Formuleren herziene draft innovatieagenda.
a.5.

Vaststellen innovatieagenda’s HV, i3B, met support FV.

Resultaat
Gezamenlijke innovatieagenda i3B, HV, FV.

5.2. Innovate
Doelstelling
3 (internationale) Research & Development samenwerkingsprojecten opzetten.
Omschrijving
Vormen consortia, matchmaking met relevante stakeholders zoals de ICT (MKB) bedrijven, kennisinstellingen, verzekeraars, patiëntenorganisaties voor het opzetten van de
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R&D projecten rond de vastgestelde innovatieagenda. De consortia bestaan uit minimaal
5 MKB bedrijven uit het netwerk, maar in de praktijk gaat het om grotere consortia van
(MKB) bedrijven en overige stakeholders. ’Dit moet leiden tot subsidiemogelijkheden
zoals Horizon 2020, ITEA3, INTERREG, STW, etc. De projectpartners gaan in overleg met
Oost NV, die geen onderdeel uitmaakt van dit project maar die de toeleiding naar subsidie vervult. Het netwerk sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande gremia in de regio.
Leidraad voor deelname is de toegevoegde waarde aan het consortium. Mocht de expertise niet beschikbaar zijn binnen het netwerk, dan zullen we buiten het netwerk,
regio zoeken. In veel internationale subsidie projecten is dit ook een voorwaarde. Wij
stimuleren deze partijen ook aan te sluiten bij onze innovatienetwerken. De grotere
partijen uit het netwerk, doorgaans de kennisinstellingen of grote (MKB) bedrijven, zijn
vaak ook de grootste stakeholder en nemen de rol als projectleider, initiator van gesubsidieerde R&D projecten. Mocht deze rol niet worden opgepakt, dan is er onvoldoende
draagvlak voor het project. Terug naar de tekentafel. We maken 10 project outlines
waarvan naar verwachting 7 project outlines worden toegeleid naar een complete subsidie aanvraag/business case. Twee van deze project outlines komen voort uit de Accelerate werkzaamheden (paragraaf 5.3).
Producten
b.1.

4 brainstorm/matchmaking events voor vormen consortia

b.2. 10 project outlines met beschrijving idee, innovatie, consortium en business case
(circa 4 A4)
b.3. Toeleiden naar subsidiemogelijkheden (door Oost NV) of een opdrachtbevestiging
van afnemer.
b.4. ‘Begeleiden’ uitwerken 3 business cases/subsidie aanvragen. i3B/HV/FV is facilitator, grootste stakeholder in het project is in de lead.
b.5. Optioneel matchmaking met studenten uit kennisinstelling netwerk om aantal
business plannen te helpen vormgeven. De MKB bedrijven uit het netwerk benaderen, selecteren studenten. Deze kosten zijn geen onderdeel van dit EFRO project.
Resultaat
4 brainstormsessies.
10 project outlines.
3 business cases/innovatie samenwerkingsprojecten.
35 ondersteunde MKB bedrijven waarvan 10 i3B, 23 HV, 2 FV.
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5.3. Accelerate
Doelstelling
Business development, matchmaking voor de MKB bedrijven uit het i3B, HV, FV netwerk.
Omschrijving
MKB bedrijven hebben doorgaans moeite om de juiste ingang te vinden bij ‘grote’ bedrijven, instellingen of eindgebruikers voor verkoop en/of of doorontwikkeling van hun
producten in samenwerking met de ‘grote’ partij. Door als i3B, HV, FV bedrijvennetwerk
matchmaking events te organiseren bij grote instellingen, bedrijven en eindgebruikers,
zijn deze grote bedrijven, instellingen bereid om meerdere MKB bedrijven tegelijkertijd
te ontvangen. De MKB bedrijven krijgen de gelegenheid om bijvoorbeeld 15 minuten te
pitchen, waardoor meer verbinding ontstaat tussen de MKB bedrijven onderling. De MKB
bedrijven zullen doorgaans ook complementair zijn omdat ze voor dezelfde eindafnemer
pitchen, wat relevantie voor samenwerking versterkt. De kans op sales en gezamenlijke
R&D projecten met het grote bedrijf, instelling wordt vergroot. Het voordeel voor de instelling, groot bedrijf is het zicht op MKB bedrijven, de efficiëntie en de kans om gezamenlijke R&D projecten te starten.
Producten
c.1.

Pre selectie 12 grote instellingen/bedrijven in lijn met innovatieagenda.

c.2.

Ophalen uitdagingen ‘grote’ instellingen/bedrijven/eindgebruikers (pull).

c.3.

Organiseren 3 business development, matchmaking events.

c.4.

Evaluatie, nazorg.

c.5.

2 Nieuwe R&D project opzetten.

Resultaat
Matchmaking voor de MKB bedrijven uit het netwerk.
6 Business development, matchmaking events met minimaal 10 MKB bedrijven per
event. Totaal ondersteunde MKB bedrijven: 60.
2 Nieuwe samenwerking innovatie projecten starten onderdeel van paragraaf 5.2.
Innovate).

5.4. Learn
Doelstelling
Een opleidingsprogramma opzetten voor het i3B, HV, FV netwerk. Cursussen voor (aspirant) participanten uit het HV, FV en i3B netwerk. Binnen het EFRO clusterprogramma
een pilot uitvoeren op Ondernemerschap. De ambitie is om op termijn de cursus uit te
bouwen naar een volledig cursusprogramma.
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Omschrijving
Een verkenning is uitgevoerd naar het cursusprogramma. Het onderwerp van de opleiding pilot cursus, onderdeel van deze EFRO aanvraag, is Ondernemerschap.De keuze
voor dit onderwerp komt voort uit de primaire behoefte van MKB bedrijven om additionele sales en groei te realiseren. Ondernemerschap is ook een relevant onderwerp
voor studenten en onderzoekers binnen de betrokken kennisinstellingen uit de netwerken, vanwege de valorisatie ambities. De MKB bedrijven leren het meest over
Ondernemerschap van andere succesvolle ondernemers, die hebben het traject al
afgelegd. De doorgaans enigszins ‘eigenwijze’ ondernemers zijn verder het meest bereid van ondernemers, de eigen bloedgroep advies aan te nemen. Ten slotte is een
vertrouwensband essentieel om bedrijfs-, persoonlijke informatie te willen, kunnen
delen. De cursus versterkt de verbinding tussen ondernemers, en vice versa het vertrouwen om meer samen te werken in nieuwe R&D samenwerkingsprojecten.
Deze opzet zal, conform de laatste businessinzichten zoals lean start-up, design
thinking, business model canvas zijn. Een selectie van MKB bedrijven uit het netwerk
zal worden gecoacht, getraind van idee tot waarde propositie. De clustermanagers van
Health Valley en i3B zullen ook worden getraind in de technieken, zodat de kennis
behouden blijft voor het netwerk.
Producten
d.1.

Werven ‘trainer, coach’ voor begeleiden MKB ondernemers

d.2. Deelnemers ‘werven en selecteren’.
d.3. Organisatie coaching traject voor 3 geselecteerde (consortia) van bedrijven.
d.4. Evaluatie rapport pilot, feedback incorperen incl. vervolgstappen voor after pilot
coachingstraject.
Resultaat
1 Propositie voor de cursus Ondernemerschap.
Coaching traject verzorgen voor 3 geselecteerde (consortia) van bedrijven en
opleiden cluster managers Health Valley en i3B
Evaluatie met inzichten over de cursus inrichting voor de toekomst.

5.5 Expand
Doelstelling
Uitbouw en promotie Innovatiecluster i3B, HV, FV met een toename van 80 nieuwe
(internationale) participanten.
Omschrijving
Het i3B, HV, FV netwerk heeft momenteel circa 400 betalende participanten. De ambitie
is een toename van 80 participanten.
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Leidraad in de aanpak is dat de nieuwe participanten waarde toevoegen aan het netwerk, anders is de relatie niet bestendig. De uitbouw van taken van het innovatiecluster
is verbonden aan de werkzaamheden geschetst in de voorgaande paragrafen: Connect,
Innovate, Accelerate en Learn. De ontbrekende schakels (partijen die nog niet in ons
netwerk participeren) worden hier telkens bij gezocht. De meerwaarde voor het netwerk
en een directe win voor de partij is daarmee geborgd.
Voor veel bedrijven, kennisinstellingen geldt dat een directe ‘win’ de drempel verlaagt,
een extra motivatie is om participant te worden: gratis exposure op een evenement,
deelname in een R&D consortium, matchmaking, participatie in project.
In enkele gevallen gaat het om het toetreden van nieuwe buitenlandse participanten, als
de expertise niet beschikbaar is in de regio Oost Nederland of Nederland. Dit is tevens
een vliegwiel om op termijn meer nieuwe internationale R&D projecten op te zetten. Deze
partijen beschikken immers over een goed netwerk in het buitenland, hebben vertrouwen in samenwerking vanuit de eerdere gezamenlijke projecten, waardoor snel opschalen naar nieuwe sterke consortia, vervolg samenwerkingsprojecten mogelijk is. Ook
bijvoorbeeld voor het opschalen van succesvolle product innovaties naar het buitenland
zijn deze contacten waardevol.
De uitbouw van het i3B, HV, FV netwerk kent een push en pull strategie. De push bestaat uit het benaderen van de potentiele participanten door i3B, HV, FV in lijn met de
geschetste activiteiten.
Daarnaast de pull strategie: partijen benaderen het netwerk omdat zij ons in de media,
op evenementen, in artikelen i3B, HV, FV tegenkomen. We organiseren in deze lijn ook
een prijs voor beste innovatie, opschaler in Health en tenslotte een gezamenlijk event.
Bij het event sluiten we aan bij bestaande events. We laden het merk i3B, HV, FV voor
een nog grotere aantrekkingskracht van het netwerk en de regio met maatschappelijke
en economische impact.
Producten
e.1.

200 ‘leads’ selecteren en benaderen die waarde toevoegen in de activiteiten:
innovatieagenda, samenwerkingsprojecten, Business development.

e.2. Merk laden voor aantrekken participanten met persberichten, artikelen, website
updates, een korte film, een gadget, een prijs in het leven roepen en een event aan
het eind van de projectperiode. Alle publicaties conform de EFRO richtlijnen.
Resultaat
80 nieuwe participanten (35 i3B, 40 voor HV en 5 FV)
3 Persberichten, 2 Artikelen, 1 Film (3 min), 1 Prijs uitreiking, 1 Event
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bijlage 1

interviews en vragenlijst
Het consortium interviewt onderstaande opinion leaders vanuit de Overheid, Kennisinstellingen en Business. De vragenlijst is ook bijgevoegd.

Opinion leaders
Overheid
▪- Rob Heinsbroek, NWO
▪- Debbie Meijer, Provincie Gelderland
Kennisinstellingen
- Liesbeth Luijendijk, WUR
- Nard Clabbers en Wim van Hartingsveldt, TNO
- Thea van Kemenade, Radboud University
Business
- Rob Hamer, Unilever
- Rolf Bos, FrieslandCampina
- MKB:
* Het MKB netwerk van i3B, Health Valley en FoodValley NL.
* Oost NV heeft een inventarisatie gemaakt van het Innovatief MKB in de regio
Oost-Nederland. Dat zal als leidraad dienen voor de MKB uitnodiging, naast de
bedrijven uit onze netwerken.

Vragenlijst
Introducties, aanleiding, doel interview / toelichting C.I.A.L.E. project.
Wat is uw eigen ambitie qua healthy lifestyle? Op welke thematische gebieden /op
welke wijze / Met welke technologieën is uw organisatie actief / draagt uw organisatie
bij aan een healthy / healthier lifestyle van de algemene bevolking / consument?
Hoe geeft u hier invulling aan? Welke doelen stelt uw organisatie zich daarbij? Welk
type werkzaamheden / projecten voert u hierbij uit? Welke projecten wilt u ontwikkelen? Kunnen mogelijk MKB ondernemingen hierbij aansluiten?
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Wat spreekt u in deze innovatieagenda aan, wat mist u nog, wat ziet u anders?
Over wat voor soort activiteiten zou u graag geïnformeerd willen worden?
Bij welk type projecten zou u graag betrokken willen zijn?
Wanneer sluit u aan, welke randvoorwaarden, wanneer helpt u? Zou u deze
innovatieagenda willen onderschrijven, zou u bij het onderhavige project
betrokken willen worden? Zo ja, onder welke (rand)voorwaarden, op welke wijze?
Vervolgstappen?
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bijlage 2

innovatieprofiel landsdeel
oost-nederland
In het kader van de ontwikkeling van een ‘Europa strategie’ voor het landsdeel OostNederland en een verdere aanscherping van de Smart Specialisation Strategy (S3) is
gewerkt aan het tot stand brengen van een ‘eigen’ Oost-Nederlands innovatieprofiel.

Achtergrond
In de periode 2007 - 2015 hebben kennisinstellingen en bedrijven in Oost-Nederland naar
schatting ruim € 850.000.000,- ontvangen vanuit de centrale Europese programma’s zoals
KP7 en Horizon 2020. Ook voor de periode tot 2020 stelt de Europese Commissie middelen beschikbaar voor stimulering van innovaties, met name in Horizon 2020.
De zorg is dat deze inkomsten voor Oost-Nederland afnemen als gevolg van de concurrentie in Europa. In de eerste ronde van Horizon 2020 is de gemiddelde slagingskans van
projecten in Nederland gedaald van 26 naar 16%. Echter, het totale volume aan Europese
innovatiemiddelen is groter dan ooit.
De kansen van kennisinstellingen en bedrijven in Oost-Nederland om EU-middelen te
verwerven kunnen worden vergroot door een scherp profiel te kiezen en dit gezamenlijk
uit te dragen. In dat kader hebben de provincies Overijssel en Gelderland de heer Frans
van Vught, voormalig adviseur van Barroso en voormalig voorzitter van het CvB van de UT,
gevraagd een landsdelige strategie te ontwikkelen met als doel het beter benutten van de
centraal Europese programma’s, zoals Horizon 2020...
INNOVATIEPROFIEL LANDSDEEL OOST-NEDERLAND
INLEIDING
In het kader van de ontwikkeling van een ‘Europa strategie’ voor het landsdeel Oost- Nederland en
een verdere aanscherping van de Smart Specialisation Strategy (S3) is gedurende het afgelopen jaar
gewerkt aan het tot stand brengen van een ‘eigen’ Oost-Nederlands innovatieprofiel.
Achtergrond
In de periode 2007 - 2015 hebben kennisinstellingen en bedrijven in Oost-Nederland naar schatting
ruim € 850.000.000,- ontvangen vanuit de centrale Europese programma's zoals KP7 en Horizon
2020. Ook voor de periode tot 2020 heeft de Europese Commissie middelen beschikbaar voor
stimulering van innovaties, met name in Horizon 2020.
De zorg is dat deze inkomsten voor Oost-Nederland afnemen als gevolg van de concurrentie in
Europa. In de eerste ronde van Horizon 2020 is de gemiddelde slagingskans van projecten in
Nederland gedaald van 26 naar 16 %. Echter, het totale volume aan Europese innovatiemiddelen is
groter dan ooit.
De kansen van kennisinstellingen en bedrijven in Oost-Nederland om EU-middelen te verwerven
kunnen worden vergroot door een scherp profiel te kiezen en dit gezamenlijk uit te dragen. In dat
kader hebben de provincies Overijssel en Gelderland de heer Frans van Vught, voormalige adviseur
van Barroso en voormalig voorzitter van het CvB van de UT, gevraagd een landsdelige strategie te
ontwikkelen met als doel het beter benutten van de centraal Europese programma's, zoals Horizon
2020.
Uitgangspunten
In samenwerking met de kennisinstellingen, de clusterorganisaties, Oost NV en het bedrijfsleven
(VNO-NCW) is een proces in gang gezet gericht op de vaststelling van een Innovatieprofiel.
Een dergelijk profiel stelt ons in staat beter in te spelen op de (gezamenlijke) Oost-Nederlandse
kansen in de Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s. Een cruciale stap daarbij is de
bepaling van de focus van de Oost-Nederlandse innovatiecapaciteit: wat zijn de inhoudelijke
gebieden waarop, gezien vanuit de perspectieven van zowel het bedrijfsleven als de
kennisinstellingen, Oost-Nederland zich als regio in Europa kan onderscheiden?
De uitgangspunten voor het innovatieprofiel zijn derhalve:
 Samenwerking op landsdelig niveau tussen de clusters (AgroFood, Life Sciences and Health,
High Tech Systems and Materials, Energie en Milieutechnologie), universiteiten,
hogescholen, bedrijfsleven en twee provincies;
 Geïntegreerde aanpak: samenhang brengen in de benadering van de Europese programma's;
 Focus aanbrengen: het huidige profiel van Oost-Nederland is beschreven in de Slimme
Specialisatiestrategie (S3) van Oost Nederland. De S3 is echter breed geformuleerd.
Daarbinnen moeten scherpere keuzen worden gemaakt;
 Onderscheidend in Europa: het gaat niet alleen om de vraag waar we sterk in zijn, maar
vooral waar we sterk in zijn ten op zichten van andere regio’s in Europa en bij voorkeur waar
we uniek in zijn.
 Empirisch gefundeerd: de keuzes dienen te worden gebaseerd op gegevens uit kwantitatief
en/of kwalitatief onderzoek met een onderbouwing vanuit de praktijk en op de
aanwezigheid van bedrijven en sectoren, met name bedrijven en sectoren met aanzienlijke
R&D-activiteiten.
1
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Verder lezen?
Download de PDF ‘Innovatieprofiel landsdeel OostNederland’ om het gehele profiel te lezen.
Innovatieprofiel Landsdeel Oost-Nederland, door regiegroep onder
leiding van dhr. F. van Vught, 18 april 2016. De leden van de Regiegroep
zijn: E. Lievers (gedeputeerde Overijssel), M. Scheffer (gedeputeerde
Gelderland), J. Boerboom (Overijssel), B. van Moorsel (Gelderland), F.
van Vught (Voorzitter Neth-er, adviseur Europese Commissie), P. Dillingh
(Kennispark), R. Penning de Vries (Health Valley), H. Webers (KiEMT),
R. van Hoesel (FoodValley NL), V. van der Chijs (Universiteit Twente), A.
Fraaij (Radboud Universiteit), D. Masman (Radboud UMC), T. Breukink
(Wageningen UR), T. Föllings (Oost NV), M. Hielkema (VNO-NCW).
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bijlage 3

overzicht healthy lifestyle
programma’s in nederland
Overzicht Personalized Nutrition programma’s in Nederland
TIFN Unravelling
Biology behind
perceivable
consumer benefits

NWO Healthy
Lifestyle
Innovations

NWO/TNO/TKI

Fundamental

Fundamental

Fundamental &

Research

Research

Applied Research

Extensive
phenotyping based
on resilience –omics
markers with focus
on blood blucose as
primary biomarker.
Link between blood
glucose levels and
perceivable benefits
(like well-being,
stress, sleep) Focus
on life sciences.

Development and
validation of
measurement,
feedback and ecoaching
technology
aligning human
physiology,
behaviour and
neurocognitive
functions
underlying choice
behaviour,
motivation (etc.)
as well as state of
the art data
acquisition, data
analytics and
smart data
interpretation

Focus on
mathematically
capturing human
health domains as a
complex system, in
order to study
resilience and
identify transitions
between healthy and
(pre)disease states.

Aim to develop
interventions that
deliver physiological
health benefits that
can be perceived and
enjoyed by people.
Research program to
unravel the
mechanisms behind
differences in
individual bloodglucose related
responses that can
serve as basis for the
development for new
biomarkers where
new personalised
nutritional advice can
be based on.

Limit to the
lifestyle aspects
healthy food
consumption and
sufficient physical
activity

Complexity Grip
on Health

Biopsychosocial
network models
including actors and
moderators, will be
build; simulating
interventions in the
model will generate
new insights and
hypotheses for
optimal longitudinal
Quantified Self
Studies and
Compliance over
time.

TKI/DLO/WU
SMART FOOD
INTAKE

Fundamental
Research; research
infrastructure
Development and
validation of a
flexible, modular
system based on
the 2h recall that
can collect data fast
and efficiently to
improve the
organisation and
collection of
reliable, accessible
and up-to-date food
intake data and
underlying food
choice motivations.
Developing an ICT
backbone
(infrastructure)
including data
management,
standardisation,
protocols and
governance to
sustain the (data)
outcomes of the
cases and increase
the accessibility for
different research
and commercial
partners

TKI/DLO/TNO
Personalized
Nutrition & Health

Applied Research

Focus on application
and integration of
existing Quantified
Self health and food
intake
measurements in
real-life settings.
Using the integrated
outcome of the
pluriform data for
providing individual
feedback, advice and
coaching. Industrial
partners from the
consortium will
contribute to the field
labs. IT, behavioral
and life sciences will
be merged.
Continuous
application of
existing health and
food intake
measurement
methods to provide
consumers in a
personalised way the
existing advices to
drive health and
wellbeing.
Application will take
place by integration
of knowledge
generated in
fundamental
research programs

Focus on real-life
measurements;
supplemented with
numerous lab
testing. Interventions
is real life. Data
collection a.o. via
Quantified Self
Measurements

Focus on lab
conditions. Reallife
measurements
done to validate
lab results

Focus on
computational
network modelling,
normal mathematics
and logics; iterative
improvement via
longitudinal
integrated study
advice

Validation of 2 hr
methodology and
customization of
methodology for
different
(international)
subpopulation
groups in 2 case
studies focussed on
lunch and snack
moments.

Focus on real life
conditions +
application +
communication to
consumers &
business models.

500p, possibly
divided in 2 groups
based on
medical/biological

Target group is
healthy people
but at risk of
cardiovascular

No human study
performed.

The focus is on both
the general
population and
vulnerable high-risk

Research in different
social target groups
(eg age, Social
Economic Status,

Research on
different social

Lezen?
Download de PDF ‘Overzicht Personalized Nutrition
programma’s in Nederland’ om deze bijlage
te lezen.
Alignment Personalised Nutrition Consortia, TIFN, Marian Geluk,
6 augustus 2016
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bijlage 4

white paper met ontwerp- en
implementatieprincipes voor healthy
lifestyle e-coaching oplossingen
Executive summary of the white paper
Interest in finding ways to improve health continues to increase. Traditionally, the majority
of health-related research has been focused on clinical contexts and biomedical science,
but there are significant gains to be made in finding ways to promote changes in healthrelated behaviours. Without denying the importance of finding a medical cure for diabetes
or heart disease, for example, there is at least as urgent a need to find ways to help people
in their efforts to adopt healthier lifestyles – lifestyles that reduce their risks of developing
such medical conditions in the first place.
‘E-coaching’ is a particularly promising approach to this area. The field is focused on
employing technologies to support individuals in their efforts to monitor and improve their
health, whether on their own or as part of a treatment programme. Given the speed with
which this field is developing and the highly personal nature of these technologies, there
is a need for principles that can guide the design and implementation of effective and
appropriate approaches to e-coaching.
The present white paper presents five such principles and discusses both their scientific
underpinnings and their (potential) applications. The paper crystallises insights that have
emerged in recent and ongoing research developed in the Healthy Lifestyle Solutions
programme, which is co-ordinated by the Technology Foundation STW and jointly funded
by Philips Research and NWO’s National Initiative for Brain and Cognition. Those research
projects are focused on the areas of diet, exercise, sleep, and stress, but their applications are even wider.
(A) Tailoring interventions: E-coaching strategies and devices will not succeed unless
they are sensitive both to the contexts in which individuals need feedback and to
individual differences regarding goals, starting positions and personality. Unobtrusive
monitoring technologies are increasingly able to provide the requisite data, but having
lots of data is not enough. The effective use of these data requires scientific insights
into which factors are most relevant in determining when and how to provide which
feedback.
(B) Securing trust: Precisely because effective e-coaching requires extensive monitoring
and data collection, it is vitally important that users’ trust in the devices, the software,
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and the companies providing support services is not jeopardised. Trust becomes even
more crucial as users come to act upon advice from the e-coach. Moreover, because
the automaticity of users’ responses to e-coaches’ advice is the key to effectively
motivating users to do what they don’t feel like doing (at that moment), the design of
e-coaching systems must ensure that they are able to earn users’ trust.
(C) Preparing for moments of weakness: Establishing and maintaining a healthy lifestyle
requires resisting numerous temptations. E-coaching can help users to stay on track by
supporting their efforts to identify and prepare for specific ‘danger zones’ before their
willpower is compromised. In particular, ‘if-then plans’ and preprogrammed responses
to negative thoughts have proven effective here, partly by reducing reliance on conscious decision-making in the moment.
(D) Engaging supportive (social) environments: Behaviour change doesn’t happen in a
vacuum. The success of efforts to adopt healthier lifestyles depends crucially on the
sort of peer pressure and ‘choice architecture’ one faces. Effective e-coaching makes
use of this by helping individuals to shape how options are presented and to take
advantage of their social environment, through the use of social contagion, social
norming, and social networks.
(E) Ensuring autonomy: Part of the appeal of e-coaching lies in the promise it holds for
people who feel out of control with regard to their health behaviour. As a support structure, e-coaching can strengthen people’s autonomy skills and help them lead their
own lives. At the same time, hardly anyone likes to be bossed around and a nagging
smartphone app is quickly deleted. In designing e-coaching, it is thus critical to provide assistance in a way that users can recognise as aligned with their aims and based
on their efforts, rather than an external imposition.
Taken together, these five principles can serve to guide the development and implementation of devices and services that effectively and appropriately promote healthy lifestyles...

Verder lezen?
Download de PDF ‘Healthy Lifestyle Solutions’
Healthy Lifestyle Solutions
Contact details

om de gehele white paper te lezen.

White Paper

For more information, contact:
National Initiative Brain & Cognition

Postal address:
PO Box 93014
2509 AA The Hague,
The Netherlands

Visitor’s address:
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
The Hague, The Netherlands

Telephone: +31 70 344 09 33
Fax: +31 70 383 28 41
E-mail: info@brainandcognition.nl
Internet: www.brainandcognition.nl

November 2015
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Deze white paper is geschreven in het kader van het Nationaal Initiatief
Hersenen en Cognitie (Den Haag 2015) door Joel Anderson (Utrecht
Universiteit), Michel Klein (Vrije Universiteit Amsterdam), Robbert Jan
Beun (Utrecht Universiteit), Bastiaan Boh (Universiteit Maastricht), Bart
Kamphorst (Utrecht Universiteit), Adnan Manzoor Rajper (Universiteit
van Amsterdam), Anouk Middelweerd (VU Medisch Centrum), Julienka
Mollee (Universiteit van Amsterdam), Sanne Nauts (Utrecht Universiteit),
Anne Roefs (Universiteit Maastricht) en Saskia te Velde (VU Medisch
Centrum).
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healthy lifestyle:
food & cognition programme
Introduction
Food & Cognition play a major role in key societal challenges. Bad eating habits are risk
factors for major chronic diseases like cancer, diabetes and cardiovascular diseases,
presenting a threat to human health worldwide. However, the underlying nutritional and
cognitive mechanisms necessary to understand and prevent overconsumption are still
unknown. Moreover, in our ageing society, maintaining a high quality of life by preventing
cognitive decline is becoming more challenging and costs associated with neurodegenerative diseases like vascular dementia, Parkinson’s or Alzheimer’s disease are increasing
dramatically.
Healthy development in early life may be most important in the prevention of brain
diseases later in life, while taking into consideration, social inequality and its influence
on necessary behaviour changes.
The interaction between food, brain and cognition is bilateral, with both (a) bottom-up
and (b) top-down mechanisms:
(a) We are beginning to understand that our diet, including its effect on our intestinal
microbes, has a major influence on cognitive performance. Nutrients are important to
provide (functional) ingredients for a healthy development and maintenance of brain
function and cognition. How to use food ingredients to prevent or delay neuropsychiatric diseases early in life (like autism and ADHD), throughout life (like depression)
and later in life (like dementia) on an individual basis is still largely unknown. Personalised health profiling, early diagnosis and prevention are of major importance
in meeting the current societal challenges.
(b) On the other hand, our dietary choices and eating behaviour are not only driven by
homeostatic needs, but determined by topdown brain processes, which include
hedonic, motivational, social, emotional and habitual (inattentive) processes that
promote overeating. The neurocognitive mechanisms involved with conscious and
unconscious choices and behaviour are still being unravelled.

Radboud campus and Wageningen UR join forces
Radboud University (RU), Radboud University Medical Centre (RUMC) and the Max Planck
Institute for Psycholinguistics have chosen and prioritized “Healthy Brain” and the subtheme Food & Cognition as one of their leading themes. Its world class research institutes
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like the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour and the Behavioural Science
Institute are devoted to understanding the mechanistic underpinnings of the human mind
and behaviour. The mission of Wageningen University and Research (WUR) is ‘to explore
the potential of nature to improve quality of life’. It is renowned worldwide for its outstanding Food and Nutrition research, which focuses on the role of nutrition and behaviour in
health and well-being. The Radboud Campus and Wageningen University and Research
have joined their complementary forces to create a worldwide leading Food & Cognition
Programme...

food

eating
behaviour

cognition

choice

healthy
ageing

reward
healthy
weight

early
development

social

microbiome

Food & Cognition programme
Food & Cognition play a major role in key societal
challenges. Bad eating habits are risk factors for
major chronic diseases like cancer, diabetes and
cardiovascular diseases, presenting a threat to
human health worldwide. However, the underlying
nutritional and cognitive mechanisms necessary
to understand and prevent overconsumption are
still unknown. Moreover, in our ageing society,
maintaining a high quality of life by preventing
cognitive decline is becoming more challenging
and costs associated with neurodegenerative
diseases like vascular dementia, Parkinson’s or
Alzheimer’s disease are increasing dramatically.
Healthy development in early life may be most
important in the prevention of brain diseases
later in life, while taking into consideration,
social inequality and its influence on necessary
behaviour changes.
The interaction between food, brain and
cognition is bilateral, with both (a) bottom-up
and (b) top-down mechanisms:

(a) We are beginning to understand that our diet,
including its effect on our intestinal microbes,
has a major influence on cognitive performance.
Nutrients are important to provide (functional)
ingredients for a healthy development and
maintenance of brain function and cognition.
How to use food ingredients to prevent or delay
neuropsychiatric diseases early in life (like autism
and ADHD), throughout life (like depression)
and later in life (like dementia) on an individual
basis is still largely unknown. Personalised health
profiling, early diagnosis and prevention are of
major importance in meeting the current societal
challenges.
(b) On the other hand, our dietary choices
and eating behaviour are not only driven by
homeostatic needs, but determined by topdown brain processes, which include hedonic,
motivational, social, emotional and habitual
(inattentive) processes that promote overeating.
The neurocognitive mechanisms involved
with conscious and unconscious choices and
behaviour are still being unravelled.

Food & Cognition Programme
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Verder lezen?
Download de PDF ‘Food & Cognition Programme’
om het hele document te lezen.
Ben je geinteresseerd in deelname, benader uw C.I.A.L.E. partner of
neem contact op met de initatiefnemers:
Esther.Aarts@donders.ru.nl - researcher RU
Kees.deGraaf@wur.nl - researcher WUR
Thea.vanKemenade@ru.nl - business development
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citizen science startnotitie
Doel
CSII (Citizen Science Innovation Initiative) ontwikkelt een set aan diensten en producten
gericht op een juiste toepassing van point-of-care fysische- en (bio)chemische zelfmeet
analyses inclusief het verwerken, opslaan, analyseren en interpreteren van grote hoeveelheden persoonlijke data en het uitvoeren van relevant onderzoek om dat mogelijk te
maken. Deze combinatie van services en exploratief onderzoek is noodzakelijk om individuele interventies als aangepaste levenstijl, diëten en persoonlijke behandelplannen
mogelijk te maken...

Citizen Science Innovation Initiative

Startnotitie in de
ontwikkeling van een publiek
private samenwerking

Waarom Citizen Science Innovation Initiative?
Op het terrein van Voeding en Gezondheid
neemt het belang van een gepersonaliseerde
aanpak toe. Burger en consument verrichten
steeds meer hun eigen metingen op het gebied
van gezondheidszorg, life sciences en voeding,
vanuit een behoefte aan inzicht en meer eigen
regie. Deze gepersonaliseerde wetenschap
wordt ook wel aangeduid met Citizen Science.
Grootschalige investeringen vinden plaats op
het terrein van o.a. persoonlijke diagnosestelling,
zorg, medicatie en dieet. Dat laatste kan
bijvoorbeeld ingezet worden voor toediening
van preventieve of curatieve ingrediënten. Het
Citizen Science Innovation Initiative (CSII) zal de
wetenschappelijke basis en evidence base leggen
onder de opkomende markt van Citizen Science.
Om de juiste gepersonaliseerde interventies
op het gebied van de persoonlijke gezondheid
en voeding te kunnen aanreiken worden
Citizen Science en chemistry of life (kennis
van levende organismen) van steeds groter
belang. Investeringen op het gebied van big

data analyse ofwel data science zijn cruciaal
om de bijbehorende mechanismen te ontrafelen
en om richting te geven aan daadwerkelijk
gepersonaliseerde interventies. Sinds 2009
vraagt de publiek-private Community of
Innovation (CoI) TI-COAST aandacht voor het
belang van Personalized Enabling Technology,
die toegankelijk is voor bedrijven in meerdere
sectoren zoals voeding en farmacie en voor
publieke organisaties. Een speerpunt is de
verschuiving van grootschalige analyse in
laboratoriumfaciliteiten naar de analyse bij de
patiënt of consument thuis. Point-of-care analyse
met persoonlijke devices of sensoren maakt
zelfdiagnose en interventie op afstand mogelijk.
Deze technologie kan niet op zichzelf staan, maar
moet gevoed worden door enerzijds exploratief
onderzoek naar de relevante biologische
fenomenen en mechanismen op moleculair
niveau en anderzijds de interpretatie van
verzamelde persoonlijke (big) data door inzet van
data science.

Citizen Science Innovation Initiative
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Verder lezen?
Download de PDF ‘Citizen Science Innovation Initiative’ om de hele startnotitie te lezen.
Ben je geinteresseerd in deelname, benader uw C.I.A.L.E. partner
of neem contact op met de initiatiefnemers:
Lutgarde Buydens: l.buydens@science.ru.nl
Oscar van de Brink: Oscar.vandenBrink@akzonobel.com
Michel Nielen: michel.nielen@wur.nl
Thea van Kemenade: thea.vankemenade@ru.nl
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bijlage 7

grensoverschrijdende medische
innovaties ontwikkelen:
mind programma
Het INTERREG-project MIND (Medische Innovaties Nederland Duitsland) faciliteert en
ondersteunt de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse MKB-bedrijven bij de
ontwikkeling van innovatieve producten die een antwoord geven op de economische
en maatschappelijke uitdagingen in de zorg.
Zowel in Duitsland als in Nederland is de Life Sciences & Health sector een innovatieve
sector met veel groeipotentieel voor de toekomst, juist vanwege de grote maatschappelijke uitdagingen die er spelen. Denk bijvoorbeeld aan de sterke vergrijzing en de opkomst
van nieuwe ziektebeelden.

Innovatie
MIND richt zich op de ontwikkeling van innovatieve producten, processen en diensten op
het gebied van:
Zorgtechnologie in de thuissituatie (home care), zelfmanagement & telegeneeskunde
(telemedicine)
Hulpmiddelen en medische devices
Preventie

Nederlands-Duitse consortia
Binnen het MIND-project begeleiden Oost NV en de kernpartners zes Nederlands-Duitse
consortia in de ontwikkeling van de nieuwe producten en het versterken van hun propositie.

Aanvraag financiering onderzoek
Daarnaast biedt MIND nieuwe consortia van samenwerkende bedrijven uit Nederland en
Duitsland de gelegenheid een subsidie aan te vragen voor een potentieel onderzoek. Met
behulp van een potentieel onderzoek wordt het projectidee getoetst op nieuwheid, marktpotentieel, economische impact en kostenverlaging in de zorg en/of maatschappelijke
relevantie bijvoorbeeld door een verbetering van de kwaliteit van zorg.

Healthy Lifestyle Innovatieagenda - i3B, FoodValley NL, Health Valley
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Meer informatie over MIND en de mogelijkheden voor subsidie voor een potentieel onderzoek, is te vinden op de website www.mind-euregio.eu
Kernpartners: Oost NV, Health Valley Nederland, GewiNet,Tafh Münster en Gesundheitswirtschaft Münsterland.
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bijlage 8

field labs in oost-nederland
Field labs, proeftuinen zijn gecontroleerde omgevingen, gemodelleerd naar de echte
wereld. In deze domeinspecifieke onderzoeksfaciliteiten worden nieuwe oplossingen,
e-coaching prototypes in veldtesten en klinische studies met eindgebruikers getest voordat zij op de markt worden geïntroduceerd. Een (niet-uitputtend) overzicht van field labs in
Oost-Nederland staat hieronder weergeven. Voor vragen over het testen van uw innovatie,
kunt u zich richten tot de C.I.A.L.E. partners.
Siza
Field lab gehandicaptenzorg
Gezondheidscentrum Thermion
Field lab eerstelijnszorg
Slingelandziekenhuis
Field lab tweedelijnszorg
Zorghotel Dekkerswald/ZZG groep in combinatie met de St. Maartenskliniek
Field lab revalidatie
Alliantievoeding WUR in samenwerking met ziekenhuis Ede
Field lab Voeding in de zorg
Restaurant van de Toekomst van de WUR
Sport field labs
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bijlage 9

groeiversneller vouchers
en leningen - oost nv
Het kan voor ondernemers in de startjaren lastig zijn om te groeien. Provincie Gelderland
heeft nog te weinig MKB bedrijven die snel groeien. Via Oost Nederland NV (Oost NV) kunnen ondernemers daarom in een vroeg stadium beroep doen op financiële ondersteuning
en kennis. Met De Groeiversneller zet provincie Gelderland maar liefst € 4 miljoen in.

Gelderse ondernemers die voor een ‘groeispurt’ staan
Vanuit de ontwikkelingsmaatschappij Oost NV zijn er leningen en vouchers beschikbaar
om het succesvol op de markt zetten en het in productie brengen van innovaties te stimuleren.
Vouchers - Met behulp van de vouchers kunnen ondernemers externe expertise
inzetten voor tijdelijke ondersteuning ter versterking van bijvoorbeeld uw business
case. Ook kunnen ondernemers de voucher inzetten om barrières weg te nemen op
het gebied van financiering, bedrijfsvoering, ondernemerschap en/of faciliteiten.
Leningen - Daarnaast kunnen ondernemers een lening aanvragen om de groei van
hun bedrijf te versnellen.

Aanvragen ‘De Groeiversneller’?
Bent u een groeiende startup of MKB’er en bent u benieuwd naar uw mogelijkheden binnen het programma? In februari 2017 start Oost NV met de intake van bedrijven. De praktische invulling van het programma wordt naar verwachting eind januari bekendgemaakt.
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Anne Mensink
Simon Haafs

Nieuwe Kanaal 9D-3
6709 PA Wageningen
Postbus 294
6700 AG Wageningen

Novio Tech Campus (Gebouw M)
Transistorweg 5R
6534 AT Nijmegen

Nieuwe Kanaal 5
6709 PA Wageningen
The Netherlands

T +31 (0)317 46 65 10
E anne.mensink@foodvalley.nl

T +31 (0)24 355 87 37
E v.haze@health-valley.nl

T + 31 (0)6-171 176 54
E simon.haafs@i3b.org

www.foodvalley.nl

www.health-valley.nl

www.i3b.org

