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WORKSHOP POPULATION IMAGING 25 maart 2010 

 

SAMENVATTEND VERSLAG 

 

De workshop van 25 maart 2010 stond in het licht van een belangrijk go-no go moment voor het 

initiatief van de European Population Imaging Infrastructure (EPI²). Wij mochten de deelname van 23 

organisaties noteren, waaronder alle UMC’s , NFU, de industrie (GE, Philips, Siemens), CTMM, NBIC, 

NGI, RGO, RIVM,TU Delft, STW, TI Pharma, ZonMw, en SenterNovem (dat inmiddels is ondergebracht 

onder AgentschapNL ). De workshop is, mede door deze vertegenwoordiging, zeer waardevol 

gebleken, en heeft belangrijke input opgeleverd. Er is steun toegezegd door o.a. NFU, ZonMw, 

CTMM, TI Pharma, RGO, Philips en GE. 

Met een infrastructuur op het gebied van population imaging zou Nederland een geheel nieuw 

gebied betreden. Het behelst een geheel nieuwe vorm van wetenschap bedrijven en vraagt een 

geheel nieuwe manier van denken en werken, en een grote inzet/investering van tijd en middelen. 

Infrastructuren om te komen tot een betere preventie van ziekten door het gezamenlijk 

bijeenbrengen en delen van gegevens, zijn overigens niet uniek in Nederland. Er zijn reeds bestaande 

initiatieven in Nederland (zoals BBMRI, Parelsnoer) die een dergelijke infrastructuur (in ontwikkeling) 

hebben en die sterke overeenkomsten vertonen met dit initiatief. Het belang om in gesprek te 

komen met deze initiatieven en te bezien of een vorm van samenwerking mogelijk is, wordt 

onderkend. Dit heeft al tijdens de workshop geleid tot partnership met CTMM, TI Pharma en Ti Go. 

Gabriel Krestin, voorzitter en initiatiefnemer van EPI², legt uit dat het een Nederlandse infrastructuur 

betreft, maar dat deze ook onderdeel is van een groter Europees geheel, namelijk Euro-BioImaging, 

een project dat voorkomt op de roadmap die geleid wordt door EMBL en EIBIR. 
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Meike Vernooij legt het belang van population imaging uit aan de hand van een praktijkvoorbeeld, de 

Rotterdam Scan Studie (ERGO), waarbij zij als postdoc  is betrokken. De Rotterdam studie is 

inmiddels zeer succesvol, en heeft wereldwijde belangstelling, mede door de aanschaf van een eigen 

MRI in 2005. Er wordt gebruik gemaakt van geavanceerde technieken, en doordat er volledige 

controle is over de MRI, kan er een toenemend aantal personen gescand worden. Hierdoor neemt 

ook het aantal bevindingen enorm toe.  

Met name interessant is het voorbeeld dat Meike geeft: bij de Rotterdam studie worden veel meer 

microbloedingen in de hersenen aangetroffen dan elders in de wereld. Microbloedingen zijn 

microscopisch kleine bloedingen die nauwelijks met het blote oog zichtbaar zijn, en die aanwezig zijn 

bij mensen die een hersenbloeding hebben gekregen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De behoefte aan een landelijk plan voor population imaging komt naar voren uit een in 2009 

gehouden survey onder alle UMC’s, gepresenteerd door Mark van Buchem. Ook blijkt uit de survey 

dat er voldoende geschikte population cohorts zijn die immers de basis moeten vormen van het 

initiatief, en kan geconcludeerd worden dat, naast enkele andere systemen, vooral behoefte is aan 

een eigen MRI. 
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Uit de praktijk van de ERGO studie en uit de gehouden survey komt het belang naar voren van 

aanschaf van eigen MRI voor het maken van de scans. Het verzekert dat data niet verloren gaan door 

ongewenste updates, en dat data op een gestandaardiseerde en kwalitatieve wijze worden 

verkregen, geanalyseerd en opgeslagen. Ook bewerkstelligt het een goede voortgang:  

ziekenhuisapparatuur moet immers altijd voorrang geven aan de zieke patient. Ook gebruikt het 

ziekenhuis vaak de goedkopere systemen die niet leiden tot de gewenste kwaliteit van beeldvorming. 

Verdere aspecten die relevant zijn bij population imaging en die nog nader uitgewerkt dienen te 

worden, zijn globaal aan de orde gekomen: 

• De data management & infrastructuur (Boudewijn Lelieveldt). Het is bij populatiestudies van 

belang al op voorhand sterke tools in te zetten; er is veel rekenkracht nodig . Ook dient een 

goede kwaliteitscontrole plaats te vinden voordat data en metadata worden opgeslagen. 

 

•  De ethische aspecten en S.O.P.’s (Standard Operating Procedures) (Aad van der Lugt). De 

S.O.P’s zijn zeer relevant en moeten een goede science quality waarborgen. Protocollen 

dienen te worden opgesteld om te zorgen voor standaardisatie van data acquisition, data 

analyse en data opslag zodat uiteindelijk de data gedeeld kan worden, en die omschrijven 

hoe om te gaan met zaken die komen kijken bij het anonimiseren van data, zoals incidental 

findings. Naarmate het aantal bevindingen toeneemt, zal immers ook het aantal incidental 

findings toenemen.  

 

• De organisatiestructuur en de benodigde middelen (Wouter Spek).  

EPI2 zal een virtuele research infrastructuur zijn waarbij in de regel local nodes worden 

gevormd rondom UMC’s en populatiestudies, aangevuld met imaging  faciliteiten. Vanuit de 

survey is gebleken dat er 8 van dergelijke local nodes zullen worden gevormd, die elk een 

specifieke behoefte hebben aan onderzoeksimaging faciliteiten zoals MRI, PET-Scan of 

anders. De research infrastructuur zal verder een centrale hub voor datainfrastructuur 

opzetten en er zal een bureau ter ondersteuning worden opgezet. 
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Er is gekozen voor een organisatiestructuur op 3 niveaus, het strategisch niveau (Steering 

Committee), het management niveau (Management Committee) en tenslotte het 

operationele niveau (Local Nodes Committee). Twee werkgroepen, op de terreinen van 

datamanagement en standardisatie, zullen worden opgezet. Het Steering Committee zal 

bestaan uit vertegenwoordigers van de UMC’s, NFU en ZonMW. Het Steering Commitee zal 

verder worden ondersteund door twee adviesraden specifiek gericht op strategie en ethische 

zaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het opzetten van de research infrastructuur zal in de komende 15 jaar een investering 

van 225 MEuro nodig zijn waarvan circa 40 MEuro in apparatuur en gerelateerde 

infrastructuur, de overige investering betreft de operationele kosten van een dergelijke 

onderzoeksinfrastructuur. De investering is gebaseerd op in totaal 8 zogenaamde local nodes 

in samenhang met een centrale voorziening voor de data-infrastructuur. Voor wat betreft de 

financiering is de verwachting dat in 2012 overheids-financiering beschikbaar zal zijn, mede 

afhankelijk van de aanstaande verkiezingen. In de tussentijd zal daar waar mogelijk 

aanspraak worden gemaakt op bestaande subsidiebronnen, in het bijzonder voor het 

opzetten van de data-infrastructuur voor Population Imaging . Dit laatste ondermeer in 

overleg met andere biomedisch gerelateerde initiativen. 

 

Uit de workshop en de discussie die naar aanleiding van de presentaties is ontstaan, kan 

geconcludeerd worden dat de bouwstenen voor een population imaging infrastructuur klaarliggen:  

• de technologie. Wat enkele jaren geleden nog niet mogelijk was, is dat nu wel. Ook zijn de 

technieken, en daardoor de kwaliteit van beeldvorming, sterk verbeterd. 

• de expertise van de Nederlandse UMC’s; 

• de behoefte bij de UMC’s aan een landelijk plan en de bereidheid tot samenwerken en het 

inzetten van eigen (financiele) middelen;  

• de beschikbaarheid van grote Nederlandse populatiecohorts. 
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Het belang van population imaging, en het bouwen aan een sterke positie van Nederland op dit 

gebied in de vorm van een sterke kennis infrastructuur, wordt unaniem onderkend tijdens de 

workshop. Ook de basisprincipes zoals uiteengezet in het position paper vinden aanvaarding. Er is 

belangrijke input gegeven voor verbetering en verdieping van het position paper. Hier zal de 

komende maanden aan worden gewerkt en tevens zal een consultatieproces worden gestart om de 

mogelijkheden van funding en verdere stappen te bespreken. Sommigen hebben hiervoor hun 

bereidheid tot samenwerken aangegeven. Input voor de position paper blijft nog zeer welkom; deze 

kan worden gestuurd naar Mariska Drinkwaard (m.drinkwaard@erasmusmc.nl). 

Men is het eens dat Nederland op dit moment de unieke kans heeft om het voortouw te nemen met 

een kennis infrastructuur op het gebied van population imaging voor Europa. Alle componenten zijn 

aanwezig voor een goede kans van slagen. Als Nederland deze voorzet niet doet, is het slechts een 

kwestie van enkele jaren dat anderen dit zullen doen. Uit de bijdrage aan de discussie van de 

beleidsmakende instanties (Carolien Bouma van NFU, Edvard Beem van ZonMw, Paul van der Maas 

van RGO) blijkt steun en onderkenning dat het initiatief perfect zou passen in een beoogd groter plan 

voor Nederland. Het is cruciaal dat Nederland komt tot samenwerking op het gebied van de 

gezondheidszorg; men wil de komende jaren af van ‘silo vorming’ en toe naar ‘ontsnippering’. 

Nederland is momenteel ver achter met dit proces ten opzichte van andere landen. De vraag die rest 

en die overweging behoeft is ‘slechts’ wat een dergelijke grote investering Nederland waard is, wat 

de ‘kosten-baat’ verhouding is.  Deze vraag komt ook aan de orde tijdens de workshop en blijkt een 

vraag die moeilijk te beantwoorden is. Men kan inderdaad met bepaalde tools de verwachte impact 

in cijfers berekenen.  Maar de waarde die het uiteindelijk heeft voor de mens, namelijk een 

verbetering van kwaliteit van leven, laat zich immers niet in cijfers uitdrukken.  

 

ZonMw zet in op “ontsnippering”

Simpele innovatieformule

Innovatie = Kennis x Implementatie

 


