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• Wie ben ik
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• De HEXIT: waarom gezondheidszorg een loodgieter nodig heeft
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Voedsel
dat werkt
voor mij

BeyondRCT

Mijn Data Onze
Gezondheid

Holland Health 
Data Cooperatie

• NL patiëntenagenda 
over voeding

• Voedselcoalities
(o.a.Prostaatkanker)

• European Nutrition 
for Health Alliance

• EU patient Agenda 
on Food & Nutrition

Co-
operative 
Citizen 
Science

“MD|OG ontwikkelt bottom-up 
oplossingen voor chronisch zieken 
door zelfonderzoek”

http://www.patientenvoeding.nl/
http://www.habitus.nu/
http://www.beyondrct.net/
http://www.mdog.nl/
http://www.hhdc.nl/
http://www.etenwelzijn.nl/


Wie is te gast bij wie?

Fietsers profiteren nauwelijks van 
voetgangersbescherming op auto’s
Bron: verkeersnet 30 sep 2015

Fiets bespaart Utrecht 250 miljoen.
Bron: DUIC 17 feb 2017

https://www.verkeersnet.nl/verkeersveiligheid/16871/fietsers-profiteren-nauwelijks-van-voetgangersbescherming-op-autos/
https://www.duic.nl/algemeen/fiets-levert-bespaart-utrecht-250-miljoen-euro/


Van rotonde naar shared space

Kunstwerk op rotonde bij bedrijventerrein in Boom 
(Be)
Bron: Nieuwsblad 21 okt 2010

39.000 verkeersbewegingen per dag
Er gaat niets mis
Amsterdam CS, IJ-zijde
Bron: Parool 27 feb 2016

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dg313qip
https://www.parool.nl/nieuws/ongelooflijk-maar-er-gaat-niks-mis-in-shared-space~b6b1c99c/


Onderzoek als 
voorbeeld:

“We doen het 
voortaan lekker zelf”

Weekeind van de Wetenschap, 
6 okt 2019, AMC www.mdog.nl 

http://www.mdog.nl/weekeind-van-de-wetenschap-2019
http://www.mdog.nl/weekeind-van-de-wetenschap-2019


We doen het steeds meer zelf

• Bankzaken

• Verzekeringen

• Afvalcontainers

• Groenbeheer

• Wijkbeheer

• Energie

• … zorg? Nederland Zorgt Voor Elkaar; Vitaal Vechtdal, Austerlitz enz

• … onderzoek? MijnEigenOnderzoek (www.mijneigenonderzoek.nl) 

http://www.mijneigenonderzoek.nl/


Gezondheid en Zelf-regie door patienten: 
hoe de HEXIT werkt

8

Doktoren
zeggen: ‘er is 
geen bewijs’

Patienten: ‘Ik
doe het toch’ 

Thuis
Experimenten

Onderzoeksprocedures van 
gemengde kwaliteit, geen

solide registratie van 
resultaten

Bewijs wordt 
niet 

gegenereerd

Patienten gebruiken voedsel
en leefstijl als betekenisvolle

tools voor Health Self 
Management

Patienten grijpen naar
alternatieve

gezondheidsheids-
paradigmas

Patienten voelen zich niet
serieus genomen, 

toenemend wantrouwen tav
science & health sector



Circulaire Gezondheidszorg

Health 
Sciences

Everyday 
Health 

Practice

Downpouring

upcycling

NRC 20/11/18: De gezondheidszorg heeft een loodgieter nodig

https://nrclive.nl/de-gezondheidszorg-heeft-een-loodgieter-nodig/


Gezondheidszorg is niet uniek…

Landbouw 
Kennis
Systeem

Ruimtelijke
Ordening Medisch

Kennis
Systeem

Neiging om algemene regels 
en oplossingen te 

onderzoeken en op te leggen
….

Zeer 20ste eeuw



(On)zekerheid is zóó 20ste eeuw…

• ‘Ik weet het’ = ‘Ik weet het niet’

(on)zekerheid

• 20steeeuw

Nieuwsgierigheid

• ‘Ik weet het = ‘Ik weet het niet’

• 21steeeuw

• spanning / angst - ‘er is iets mis’ • Vertrouwen – ‘en ik zou het mis kunnen hebben’



Wij maken ons zorgen om de zorg



Moeder van zoon met 
Cystic Fibrosis

Mengels van kurkuma, 
zwarte peper en 

appelmoes

Zoon hervindt eetlust, 
komt aan, met groter
algeheel welbevinden

RCT in EMC

Vrouw (53) met 
Asthma en ernstige

sinusitis

Anti-inflammatoir
diet en Keltisch

Zeezout

Is van al haar
medicatie af

Vrouw (40) met
Multiple Sclerosis

bioresonantie, 
mesologie, 

kinesiologie, exclusive 
diet, food supplements 

Na jaren zoeken is ze 
medicatie- en 
symptoomvrij

Vrouw (45)
Ziekte van Crohn

Voeding, rust, 
slaaphygiene en 
eHealth devices  

Van 2 verloren
dagen/wk naar 2 per 

kwartaal

Grote diversiteit… poortwachters
naar therapien en producten

Man (50) met
DiabetesM1

Ontwerpt
kunstmatige

alvleesklier die 2 
hormonen reguleert

Veel stabieler, 
onbezorgder

Man (40)
Cluster hoofdpijn

Experimenteerde met 
voeding, nu van 

medicatie af

Nobism: data-infra 
om experimenten van 
andere CH patienten

te documenteren

Man (78)
Alzheimer

Geeft zijn demente
vrouw een

supplement

Ze knapt op, humeur
stuk beter, ziekte

dragelijker

Ook zorg-
professionals 
observeren de hele 
dag en horen veel, 
met name 
verpleegkundigen. 
Ook hun inzichten 
zijn waardevol en 
momenteel 
onderbenut… 

Vrouw (40) met 
Parkinson

Minutieus
zelfonderzoek met 

self-trackers &  
eHealth devices, 

bokstraining

Veel stabieler, 
beweegt beter, 

minder medicatie
nodig

Man (48) met 
nierfalen

Ontstekings-
remmend dieet

Heeft energie terug, 
medicatie drastisch

verminderd

Mannen (60-80) 
met 

prostaatkanker

Ontwikkelen
prostaatkankerdieet

Nu in onderzoek met 
ErasmusMC, TNO en

tuinders

Man (65) met 
GIST (darmkanker)

Ontwerpt met 
wetenschappers een

manier om 
facebookposts van 
GIST-patienten te 

analyseren op 
waardevolle hints

Namen en foto’s omwille van 
AVG verwijderd



OpenAPS

KunstAl-

vleesKlier

DiabetesM

1

Het potentieel van 
Citizen Science voor Gezondheid

Quant Self 

monitoring

Luchtvervuilings

projecten

Mijn

Eigen 

Onderzoek

Prostaat-

kanker en 

Voeding

Burger/patient 

gedreven

Voor algemene

doelen

Voor individuele

doelen

Onderzoeker

gedreven

Thuis 

experimenten

met voedsel

Patienten-

verhalen



MijnEigenOnderzoek
Identificatie van homogene subgroepen bij mensen 

met een chronische ziekte, die ernstig vermoeid zijn, 
door middel van een persoonsgerichte studie opzet.

www.MijnEigenOnderzoek.nl

http://www.mdog.nl/mijn-eigen-onderzoek


MijnEigenOnderzoek

• In Kader van programma BeterGezond

• Samenwerkende Gezondheids Fondsen

• Topsector Life Sciences & Health

• 3 jarig project vanaf September 2018

• Groot consortium, met patienten in de leiding

• www.MijnEigenOnderzoek.nl

http://www.mijneigenonderzoek.nl/


Scientific lead Value-for-patients lead

Het Consortium achter MijnEigenOnderzoek

Holland Health 
Data Cooperatie

Totale Budget:  2,6 miljoen Euro
September 2018 –Augustus 2021



MijnEigenOnderzoek

Link naar de animatie: https://youtu.be/DqW5FpxFFl8

https://youtu.be/DqW5FpxFFl8


Eind goed, al goed?

• Het begint pas: 
• medisch-ethische procedures

• Onderzoeksdesigns

• Data-infra

• Enzovoort

• we moeten leren worstelen, en 
al doende de tatami vormgeven

• met het vizier gericht op de 
potentie



De potentie

Citizen Science in Gezondheid: het grootste onderzoekbedrijf zonder formele onderzoekers
• Empowering
• Kostenbesparend
• Focus op wat kan en op voor patiënten relevante thema’s
• Innoverend



BeyondRCT

Holland Health 
Data Co-operative

keypartners

sponsors
2016

2018

International conferences 
on Citizen Science in Health
www.BeyondRCT.net

http://www.beyondrct.net/


Het begint te groeien...

• Inspirerende voorbeelden van citizen research in health

• Een enkel groot project zelfs (MijnEigenOnderzoek bv)

• Toenemende interesse onder wetenschappers, (huis-)artsen

• Grote varieteit aan tools, gadgets, apps, gezondheidsproducten en –therapies die 
n=1 experimenten mogelijk maken

• Gestandaardiseerde protocollen voor data uitwisseling (MedMij, FAIR, PHT)

• Persoonlijke Gezondheids Omgevingen

• Toenemende steun van diverse organisaties

http://www.mdog.nl/mijn-eigen-onderzoek


…maar het mist nog kracht
• Brokstukken zijn niet verbonden

• Geen wederzijdse versterking

• De impliciete waarde wordt dus niet gecreerd

Pleidooi voor een Meerjarig programma
Co-operative Citizen Science 

(Samenwerken in Citizen Science voor Gezondheid)

Verbinding van passie, focus, financiering, expertise and regelgeving



Terug naar waar het allemaal begint…

the beginners mind

Houd het speels en nieuwsgierig!

Dank! G.remmers@mdog.nl

mailto:G.remmers@mdog.nl

