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Inleiding
Samenwerking tussen bedrijfsleven (MKB), kennisinstellingen, overheden en burgers is de basis
voor innovatiesucces en economische en maatschappelijke impact. Dit is ook van toepassing voor
het MKB werkzaam binnen de Topsector Life Sciences & Health (LSH; branding name
Health~Holland), op regionaal, nationaal en internationaal gebied. Daarnaast is gebleken dat een
innovatieve MKB-er het gezondst is.
Visie topsector LSH
Vitaal functionerende burgers dragen bij aan het welzijn en de productiviteit van Nederland en
stimuleren de economie. Nu is onze bevolking relatief welvarend en gezond, en onze
gezondheidszorg van hoog niveau, maar wat goed is kan altijd beter. Dat moet ook wel, want onze
zorgvraag stijgt snel, door onze ‘suboptimale’ leefstijl en doordat we allemaal ouder worden met
meerdere chronische ziekten. De betaalbaarheid van de zorg staat hierdoor toenemend onder druk,
hetgeen vooral mensen met een lage sociaaleconomische status treft. Ziekten nog beter
voorkomen en genezen is dan ook het devies en dat vereist interdisciplinaire samenwerking aan
technologische vooruitgang en sociale innovatie ten behoeve van gezondheidszorgdoorbraken. De
Topsector Life Sciences & Health (LSH) werkt aan innovatieve producten en diensten voor
preventie en zorg, zoals vroegherkenning van gezondheidsrisico’s, een gezonde leefstijl en
leefomgeving, genezing van zieke organen, nieuwe thuiszorgconcepten en -technologie voor
ouderen en mensen met chronische aandoeningen, tot en met kennis om epidemieën bij mensen
en dieren te voorkomen, nationaal en internationaal. Meer beslissende doorbraken voor
Gezondheid en zorg zijn te verwachten wanneer ook andere Topsectoren en sleuteltechnologieën
meer nog dan voorheen hun inzet combineren met die van de LSH.
Thema’s LSH MIT
Binnen de visie van de topsector LSH zijn een tiental thema’s gedefinieerd als prioriteit. De thema’s
richten zich op gezondheidsuitkomsten (bijvoorbeeld op kwaliteit van leven) door de hele zorgketen
(van preventie tot genezing en zorg).
Thema 1: Moleculaire diagnostiek
Het ontwikkelen van (kandidaat) biomarkers tot gevalideerde moleculaire diagnostiek met klinische
meerwaarde.
Thema 2: Beeldvorming en image-guided therapieën
Het ontwikkelen van beeldvormende technologie voor meer precieze en minder invasieve
diagnoses, prognoses, monitoring en afstemming van therapie.
Thema 3: Thuiszorg & zelf-management
Het ontwikkelen, beoordelen en implementeren van technologie, infrastructuur en services die
individuen in staat stellen meer zelfredzaam te zijn met betrekking tot hun gezondheid en dagelijks
functioneren.
Thema 4: Regenerative medicine
Het ontwikkelen van curatieve therapieën voor ziektes door middel van het repareren of vernieuwd
groeien van het eigen weefsel of vervanging door synthetisch weefsel/ natuurlijk substituut.
Thema 5: Pharmacotherapie
Ontdekking en ontwikkeling van nieuwe, veilige en kosteneffectieve (personalized) medicatie ter
behandeling of vertraging van ziekteprocessen.

Thema 6: One Health
Het ontwikkelen van o.a. vaccins, effectiever gebruik van antibiotica en vroegdiagnostiek om de
gezondheid van mensen en dieren te verbeteren door de kennis en infrastructuur in de humane en
veterinaire vakgebieden te combineren.
Thema 7: Gespecialiseerde voeding
Bestuderen en ontwikkelen van gespecialiseerde voeding ter preventie, genezing en zorg tijdens
ziekteprocessen. Dit kan zowel voor acute als chronische aandoeningen gelden.
Thema 8: Health technology assessments, individueel functioneren en kwaliteit van leven
Ontwikkeling van methodes en kennis voor HTA-studies waarbij de impact van innovaties op
individueel functioneren, kwaliteit van leven, kosteneffectiviteit en productiviteit worden
beoordeeld.
Thema 9: Enabling technologies en infrastructuur
Ontwikkelen van technologie en infrastructuur ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling
van innovatie in de LSH sector. Bijvoorbeeld lab-on-a-chip of sequencing technologie.
Thema 10: Global Health, opkomende ziektes in ontwikkelingslanden
Ontwikkelen van geneesmiddelen en medische technologie gericht op ontwikkelingsgebieden, waar
meer dan 2 miljard mensen wonen.

