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Inhoudelijk 
In 2020 is het volgende ondernomen.  

Het project MijnEigenOnderzoek (in 2018 gehonoreerd, totaal € 2,6 miljoen, i.s.m. 10 andere 

consortiumpartners), waarvan MD|OG het trekkerschap deelt met AmsterdamUMC, is in februari 2020 

stopgezet. Financiers en consortiumpartners hebben een gezamenlijke verklaring uitgebracht omtrent de 

reden voor stopzetting. Vanwege het belang van het project wordt die hieronder integraal weergegeven:. 

“Het project MyOwnResearch (MORe),  een samenwerkingsverband gefinancierd door de 

Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en de Topsector Life Sciences & Health 

(Health-Holland) en gehonoreerd vanuit de Beter Gezond call, is gestopt. Het project bleek niet 

goed inpasbaar in de huidige kaders voor medisch-ethische toetsing. Als gevolg hiervan hebben er 

twee afwijzingen plaatsgevonden door de toetsingscommissie METC. Hierdoor is het project niet 

meer uitvoerbaar binnen de verplichte tijdslijnen. 

De partijen betreuren het ten zeerste dat dit besluit genomen moest worden. Het is de verwachting 

dat onderzoek waarbij patiënten een actievere rol krijgen als zelfonderzoeker belangrijker zal 

worden in de toekomst. Het project heeft daartoe veel inzicht gegeven in het bestaande 

spanningsveld tussen medisch-ethische richtlijnen en de maatschappelijke trend naar meer 

zelfonderzoek door patiënten. Partijen zijn daarom in gesprek over het benutten van de resultaten 

van het project tot dusverre en over de mogelijkheden voor dergelijk type patiënt-gestuurd 

onderzoek in de toekomst. Daarover wordt binnenkort nader bericht.” 

MD|OG heeft CitizenScience2Health  (CS2Health) opgericht, het landelijke platform van 

zelfonderzoekende communities rondom gezondheid. In juni vond de startbijeenkomst plaats, en vanaf 

het najaar zijn er maandelijks bijeenkomsten gehouden, online, met de communities. Bij CS2Health zijn ca 

15 communities aangesloten, die bij elkaar ca 10.000 burgers vertegenwoordigen. Rondom CS2H is een 

sterk netwerk gecreëerd van kennisinstellingen, bedrijven en andere partijen. Er is veel energie gestoken 

in het financierbaar maken van het netwerk; een aanvraag daartoe is ingediend bij ZonMw (uitslag is 

bekend voorjaar 2021). Universiteit Twente financiert ca 1 dag/week de inzet van Gaston Remmers aan 

dit platform. 

MD|OG participeert in het project Gezond AKOORD: naar coöperatief beheer van gezondheidsgegevens. 

In samenwerking met Holland Health Data Coöperatie, TNO en Okapion wordt hierin verder invulling 

gegeven aan de eigen regie van burgers over hun gezondheidsdata. 

In internationaal verband is het project mHealth Hub gestart. Een groot Europees consortium onder 

leiding van de Andalusische Gezondheids Dienst, en in opdracht van ITU, WHO en EU, ontwikkelt een 

kennisbank en lerend netwerk rondom mHealth toepassingen in de gezondheidssector. MD|OG werkt 

mee aan de onderwerpen data en ethiek.  

http://mdog.nl/mijn-eigen-onderzoek/
http://mdog.nl/citizenscience2health/
https://www.sidnfonds.nl/projecten/een-datacooperatie-voor-gezondheidsgegevens-burgers-in-regie
https://mhealth-hub.org/
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MD|OG heeft bijgedragen aan het project MyCardio, dat data en waarnemingen van burgers met 

hartfalen koppelen aan nieuwe interventies en onderzoek. Voorjaar 2020 vond een tweede run van het 

project plaats, met 30 deelnemers, en met Salut en SelfCare als partners.  

De coronacrisis heeft ook effect gehad op MD|OG. We merkten dat de financieringsbronnen een andere 

focus kregen, dat noopte tot bijschakelen. Vanaf najaar 2002 heeft MD|OG daarnaast inhoudelijk een 

project vormgegeven: ‘Leren van vroegbehandeling van COVID19 in de eerste lijn’, in samenwerking met  

het Artsen COVID Collectief.  

 

Financiën 
De financiële afwikkeling van het project MijnEigenOnderzoek was complex, maar is uiteindelijk eind 2020 

naar tevredenheid afgerond. De stopzetting betekent wel dat een deel van de geleverde inzet van de 

directeur van MD|OG niet is uitbetaald. Zie verder jaarverslag (wordt vastgesteld in bestuursvergadering 

begin september 2021).  

 

wwwmycardio.nl
http://mdog.nl/covid19/

