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1  Abstract

APOLLONL, het publiek-private Pandemic 
Preparedness & Response (PP&R) consortium heeft  
als missie om een volgende pandemie minstens 
tweemaal sneller te mitigeren dan de COVID 19 
pandemie en daarmee structureel jaarlijks ongeveer  
€13 miljard BBP-impact besparen. APOLLONL 
genereert een duurzaam nationaal groeivermogen op 
de lange termijn van €285 miljoen tot €1.6 miljard.

Er zijn verbeteringen mogelijk in de vroegtijdige 
voorspelling van de verspreiding en in logistieke 
planning, ook van diagnostiek. Ook kan Nederland 
meer bijdragen aan de ontwikkeling van een vaccin  
of therapieën en kunnen betere instrumenten  
worden ontwikkeld voor onderbouwing en draagvlak 
van beleid.

Nederland heeft immers een rijke traditie op  
het gebied van vaccinontwikkeling; 30% van alle 
vaccinkennis heeft een Nederlandse basis. Daarnaast 
heeft Nederland een uniek publiek-privaat LSH 
R&D&I ecosysteem en een overheid die o.a. met 
Future Affordable & Sustainable Therapies  
bijdraagt aan volksgezondheid én economie.

APOLLONL bereikt optimale PP&R middels R&D&I  
aan surveillance & diagnostiek, preventie en aanpak 
van virale infectieziekten. 

De gevraagde overheidsbijdrage van €460 miljoen 
wordt binnen de looptijd van 7 jaar gematcht door 
bedrijven met minstens €460 miljoen. De ontwikkelde 
kennis, technologische platforms, producten en 
diensten zullen een breed scala aan infectieziekten 
het hoofd kunnen bieden. Het project genereert zo al 
op korte termijn maatschappelijke en economische 
impact, ook als zich geen pandemie voordoet.

Programmalijn 1 – Voorspelling en detectie

Programmalijn 2 – Diagnostiek, therapeutica en 
profylaxe

Programmalijn 3 – Vaccinontwikkeling, valorisatie en 
implementatie

Programmalijn 4 – Productie en logistieke ketens

Programmalijn 5 – Maatschappij en 
communicatiestrategie

Programmalijn 6 – FAIR data, stewardship en analyse

NGF-voorstel Pandemic Preparedness & Response

APOLLONL is a public-private Pandemic Preparedness 
& Response (PP&R) consortium with a mission to 
mitigate a next pandemic at least twice as fast than the 
COVID 19 pandemic, and thus to save annually about 
€13 billion of GDP impact. APOLLONL generates a 
sustainable national growth capacity in the long term 
from at least €285 million to a maximum of €1.6 billion.
 
Improvements are thinkable in the early prediction 
and the spread of pandemics, and also in logistics 
planning, including diagnostics. The Netherlands  
can also contribute more to the development of 
vaccines or therapies, and better tools could be 
developed for public support of policy.
 
After all, the Netherlands has a rich tradition of  
the field of vaccine development; 30% of all vaccine 
knowledge has a Dutch basis. Next to that,  

The Netherlands has a unique public-private Life 
Science and Health R&D ecosystem, in addition to a 
national government contributing to public health 
and the economy via Future Affordable & Sustainable 
Therapies amongst others.
 
APOLLONL achieves optimal PP&R through R&D on 
surveillance & diagnostics, prevention, and tackling 
viral infectious diseases.
 
The requested government contribution of €460 
million will be matched by private contributions of  
at least €460 million within the timeframe of the 
project. Developed knowledge technology platforms, 
products and services will contribute to combatting  
a wide range of infectious diseases. The project will  
generate social and economic impact, even in the 
absence of a pandemic.
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2 Strategische onderbouwing

2.1.1 Management samenvatting

Een toekomst zonder de maatschappelijke 
en economische ontwrichting door 
infectieziekten

De COVID-19 crisis heeft duidelijk gemaakt hoe 
belangrijk het is om te beschikken over effectieve 
instrumenten om een pandemie efficiënt in kaart te 
brengen en te bestrijden. Nederlandse kennis-
instellingen en bedrijven hebben veel relevante  
kennis en expertise op het gebied van infectieziekte-
bestrijding. Ons land loopt voorop in de One Health 
benadering van ziektekiemen in mens, dier en 
omgeving. Een recente analyse van maatregelen in 
andere landen laat zien dat 30% van de kennis die 
wereldwijd gebruikt wordt bij de aanpak van infecties, 
te herleiden is tot Nederlands onderzoek en innovatie. 

Voortbouwend op die traditie wil het APOLLONL 
consortium producten en concepten ontwikkelen 
waarmee een volgende grote uitbraak effectiever  
kan worden voorspeld, voorkomen en aangepakt.  
Dit instrumentarium kan in Nederland, in Europa en 
wereldwijd worden ingezet door overheden en hun 
uitvoerende instanties. 

In het publiek-private APOLLONL consortium 
participeren vrijwel alle belangrijke spelers in 
Nederland op het gebied van het innovatieprogramma 
dat wij hier voorstellen. Nederland heeft immers vele 
‘sterspelers’ op de terreinen die nodig zijn om ons doel 
te bereiken. De uitdaging is echter om de benodigde 
kennis, expertise, infrastructurele, logistieke, 
maatschappelijke en informatie-gerelateerde 
componenten naadloos te laten samenwerken in een 
geolied publiek-privaat consortium, ook in tijden van 
crisis. De tijd is nu rijp voor zo’n samenwerkings-
verband dat zowel bij toekomstige uitbraken als in 
perioden van relatieve rust op het infectiefront 
vruchten zal afwerpen. 

Missie en afbakening
APOLLONL ontwikkelt door onderzoek en innovatie, 
producten en diensten voor het beheersen van 
infectieziekten met epidemisch potentieel die een 
significante sociale en economische impact 
kunnen hebben. Dit omvat uiteraard pandemieën 
zoals COVID-19, maar ook kleinere uitbraken met 
epidemisch potentieel. Daarbij maakt APOLLONL 
werk van zowel de voorbereiding op mogelijke 
uitbraken als de respons op daadwerkelijke 
uitbraken, in de erkenning dat voorbereiding en 
respons onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Wij zien het als onze missie om een erkend en goed 
bestuurd netwerk op te zetten voor het duurzaam 
ondersteunen van overheden en uitvoerings-
organisaties op het gebied van infectieziekten met 
epidemisch potentieel. Stichting APOLLONL vormt  
een publiek-privaat netwerk van gecommitteerde 
kennisinstellingen, bedrijven, eindgebruikers 
(patiënten- en andere maatschappelijke 
vertegenwoordigers en overheidspartijen (tezamen de 
‘Quadruple Helix’) waarin kennis, expertise en concrete 
innovaties worden ontwikkeld en gebundeld. Dit 
Nederlandse netwerk, APOLLONL, met een sterke 
internationale samenwerking, zal zelf actief zijn op het 
gebied van onderzoek en innovatie en daarvoor 
voortdurend de laatste ontwikkelingen op relevante 
gebieden evalueren en toepassen. Het netwerk zal 
vooroplopen op het gebied van risicovoorspelling en 
het faciliteren van snelle op kennis gebaseerde 
maatregelen door de integrale aanpak vanuit de 
immunologie van virusinfecties en het sociaal-
economomische domein.

Het is expliciet niet het doel van dit voorstel om een 
nieuwe pandemic response organisatie in te richten. 
De missie is om zowel overheden (in Nederland en 
daarbuiten) en hun uitvoerende instanties, als ook 
burgers, kennis en instrumenten te leveren voor  
het voorkómen en bestrijden van uitbraken van 
infectieziekten en door onderzoek en innovatie bij te 
dragen aan het lange termijn verdienvermogen van 
Nederland. Voor toepassingen binnen Nederland zal 
het consortium uiteraard wel voortdurend in contact 
zijn met de Nederlandse overheid en partijen als het 
RIVM, zodat er bij een eventuele crisis snel een 
passend instrumentarium kan worden geleverd. 
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Economische en maatschappelijke impact
APOLLONL draagt bij aan het beantwoorden van 
cruciale vragen uit het bedrijfsleven en het adresseren 
van maatschappelijk relevante problemen. De ‘geoliede 
machine’ met integratie van alle relevante kennis-
domeinen zal een grote aantrekkingskracht uitoefenen 
op binnenlandse en buitenlandse bedrijven en op 
topstudenten en -wetenschappers. Het zal een 
aantrekkelijke partner zijn voor internationale 
organisaties en initiatieven zoals EMA, PREZODE,  
de WHO en Europese initiatieven zoals JRC, HERA,  
de Green Deal (de governance zal zich richten op 
associatie hiermee na eventuele voorwaardelijke 
honorering) en IPCEI.

De COVID-19 pandemie heeft veel menselijk leed met 
zich meegebracht zowel vanwege de rechtstreekse 
gevolgen voor mensen die besmet werden en hun 
naasten, als door indirecte effecten van de diverse 
maatregelen op de samenleving en de economie.  
Een succesvol ‘Pandemic Preparedness en Response’ 
programma zal dus een enorme positieve invloed 
hebben op de maatschappij en op het verdien- en 
groeivermogen van de Nederlandse economie in het 
geval van een volgende grote uitbraak of pandemie.  
Ook andere landen zullen dan profiteren van de 
diensten en producten die in Nederland ontwikkeld zijn.

De investeringen van dit programma in een gestroom-
lijnde R&D keten van ‘concept’ naar ‘product’ en 
toepassing in de maatschappij zorgen daarnaast ook  
in perioden zonder grote uitbraken voor economische 
groei. Wereldwijd zal immers in het kielzog van de 
COVID-19 pandemie worden geïnvesteerd in pandemic 
preparedness. Er is wereldwijd een groeiende markt 
voor producten en diensten die bijdragen aan het 
voorspellen van epidemieën, vroegtijdige herkenning 
van infectie ziekten met epidemisch potentieel, en 
middelen voor profylaxe, diagnostiek en behandeling. 
APOLLONL vormt een substantiële impuls voor het 
Nederlandse life sciences & health (LSH) ecosysteem 
en versterkt de internationale aantrekkingskracht van 
Nederland voor bedrijven en talent. Mede door de 
magneet werking die uitgaat van APOLLONL zal het 
programma binnen tien jaar dan ook potentieel een 
cumulatieve economische groei opleveren van €666 
miljoen tot €4,3 miljard. Tegelijkertijd is sprake van een 
nationale en mondiale maatschappelijke en 
economische impact door het voorkomen van 
uitbraken en pandemieën. 

Afstemming met andere programma’s
Het APOLLONL programma is opgebouwd uit zes 
programmalijnen. Drie daarvan zijn direct gericht op 
het voorspellen, vroeg herkennen en bestrijden van 

pandemieën, de andere drie, (op het gebied van 
productie en logistiek, sociale en maatschappelijke 
effecten en data en informatietechnologie), hebben 
naast hun intrinsieke waarde ook een ondersteunende 
rol voor de andere drie programmalijnen. Enkele 
programmalijnen hebben raakvlakken met reeds 
toegekende NGF-projecten zoals Health-RI en AIned 
en met verschillende andere projecten in deze NGF-
aanvraagronde. Er is al uitgebreid afgestemd met al 
deze projecten. Vanuit alle proposities is ervoor 
gezorgd dat overlap wordt voorkomen. Ook zijn er 
afspraken over samenwerking te versterken en waar 
mogelijk complementair opereren. De figuren in 
paragraaf 2.6 geven de samenhang tussen de 
verschillende proposities weer.

De programmalijnen 
Programmalijn 1: Voorspelling en detectie 
Deze programmalijn adresseert de noodzaak tot het 
beter begrijpen, voorspellen en detecteren van de 
introductie en verspreiding van ziektekiemen tussen 
dier en mens (zoönosen), tussen mensen onderling, en 
dieren onderling. Deze lijn bundelt de expertise op het 
gebied van de nieuwe mogelijkheden voor het bepalen 
van hoog risico eigenschappen van virussen in 
respiratoire virusfamilies (o.a. influenza, corona) in 
wilde en gehouden dieren. De kans dat deze virussen 
een epidemie veroorzaken bij mens of dier krijgt 
daarbij speciale aandacht. Het betreft onderzoek naar 
de rol van (mogelijke) mutaties en andere biologische 
veranderingen in belangrijke eigenschappen van 
virussen: het gastheerbereik, de wijze van verspreiding, 
het ziekmakend vermogen, en de herkenbaarheid voor 
het immuunsysteem na vaccinatie. Hierbij zalgebruik 
gemaakt worden van (nieuwe) moleculair-biologische 
testmethoden. Met kunstmatige intelligentie (AI) 
technieken zullen vorm en functie van viruseiwitten  
uit de genetische code trachten te voorspellen. 
Het onderzoek in deze programmalijn richt zich ook op 
(beperking van) de risico’s die kunnen voortkomen uit 
de ingezette transitie van de Europese agrofoodsector 
(en de Nederlandse in het bijzonder), waarin onder 
meer dierenwelzijn, duurzaamheid en circulariteit 
sleutelbegrippen zijn. Deze veranderingen kunnen 
immers gevolgen hebben voor de introductie en 
verspreiding van ziektekiemen. Vanuit een One  
Health perspectief is met name het ontwerp en de 
ontwikkeling van een ‘epidemic resilient’ dierlijke 
agrofood keten van de toekomst en de impact van 
zoönotische virussen op de mens van belang. De 
toepassing van kennis uit deze lijn raakt aan het 
Nederlandse overheidsbeleid op het gebied van de 
agrarische sector en bijvoorbeeld de zoönosen-
structuur. Daarom zal ook in de onderzoek en 
ontwikkelingsfase al regelmatig contact worden 
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onderhouden met Nederlandse instanties in public 
health, gezondheidszorg, agrofood en veterinaire 
sector. De in deze programmalijn ontwikkelde kennis 
zal overigens ook buiten Nederland relevant zijn voor 
de preventie van zoönosen. Met APOLLONL wordt 
Nederland een voorloper in het kader van de Europese 
‘Farm to Fork’ strategie, hetgeen significant zal 
bijdragen aan de export van onze veehouderij-
concepten.

Programmalijn 2: Diagnostiek, therapeutica en 
profylaxe
Deze programmalijn bundelt de expertise rond vroege 
diagnostiek, profylaxe en nieuwe therapeutica, 
inclusief snelle onderbouwing voor het inzetten van 
reeds goedgekeurde middelen. In deze programmalijn 
zal ook veel aandacht bestaan voor het stroomlijnen 
van de (klinische) productontwikkeling. Dit kan onder 
meer worden bereikt door de faciliteiten voor de 
opeenvolgende fasen van productontwikkeling en 
formele goedkeuring samen te brengen (in sterke 
samenwerking met programmalijn 4, de logistiek).  
Het FAST-programma kan vanuit zijn expertise en rol 
bij therapie-ontwikkeling een coördinerende rol spelen  
in het onderzoek in dit voorstel.

Programmalijn 3: Vaccinontwikkeling, valorisatie 
en implementatie
Deze programmalijn richt zich op het gehele proces 
van preklinische en klinische vaccinontwikkeling. Dat 
begint met de identificatie van targets, componenten 
van het virus waartegen de immuunrespons door een 
vaccin moet worden opgewerkt, gevolgd door pre-
klinisch vaccin onderzoek (inclusief klinische studies), 
vaccinproductie en onderzoek naar de immuno-
logische respons op de diverse vaccins. De belang-
rijkste doelstelling is om bij nieuwe uitbraken van 
infectieziekten sneller, betere (nieuwe) vaccins 
beschikbaar te hebben om zo de maatschappelijke en 
economische gevolgen van een pandemie of epidemie 
te beperken. Deze doelstelling wordt gerealiseerd in 
APOLLONL waarin optimale samenwerking tussen 
vaccinproducenten, academische onderzoekers en 
publieke instanties wordt gecoördineerd.

Programmalijn 4: Productie en logistieke ketens 
In deze logistieke lijn wordt de kennis gegenereerd om 
de waardeketen op het vlak van ontwikkelen, testen en 
produceren van diagnostica, therapeutica en vaccins, 
integraal te realiseren. In deze lijn wordt de cruciale 
ondersteunende kennis ontwikkeld om de aansluiting 
te maken tussen de verschillende schakels in de 
waardeketen, en in alle elementen van deze waarde-
keten operationele excellentie te bereiken, tijdens  
een pandemie en onder normale omstandigheden.  

Dat omvat onder meer tijdige levering van alle 
benodigde middelen, organiseren dat deze op de juiste 
plek zijn, voorkomen van schaarste, omgaan met 
onvermijdelijke schaarste en voorkómen van over-
schotten. Nauwe samenwerking met overheden en 
uitvoerende instanties is een belangrijk element in 
deze programmalijn. 

De programmalijn beoogt innovatie van de waarde-
keten door:
•  de verbindingen tussen de schakels te versterken 

en het opnemen van nieuwe verwante bedrijfs-
activiteiten 

•   flexibele opschalingscapaciteit en slagkracht te 
creëren

•  de robuustheid van de waardeketen te versterken 
door het verminderen van kwetsbaarheden 
(bijvoorbeeld schaarste aan grondstoffen) en 
(internationale) afhankelijkheden in toeleverings-
ketens

•  efficiëntere en responsievere distributienetwerken 
te creëren 

•  geconditioneerd vervoer - en opslagcapapciteit in 
koelketens te vergroten

•  de processen van de clinical trials te stroomlijnen

Programmalijn 5: Maatschappij en communicatie-
strategie
Deze lijn heeft als doel om beleidsmakers en 
uitvoerende instanties de instrumenten te geven voor 
het ontwikkelen van effectieve en maatschappelijk 
aanvaarde interventiestrategieën, gebaseerd op 
wetenschappelijke evidentie, waarbij de effecten op 
sociale, economische, en mentale en fysieke gezond-
heid gewogen kunnen worden voor alle bevolkings-
groepen, met name ook kwetsbare bevolkingsgroepen. 
Maatregelen die bovendien een zo groot mogelijk 
maatschappelijk draagvlak garanderen, door burgers 
optimaal en vroegtijdig te betrekken bij het beleid. Zo 
kan ook bewuste misinformatie worden voorkomen of 
ontzenuwd. Deze programmalijn bundelt de 
beschikbare expertise op dit terrein en richt zich op 
het ontwikkelen van effectieve strategieën om met 
verschillende groepen burgers in dialoog te gaan en 
optimale informatievoorziening te garanderen. Zij 
ondersteunt dit proces met bruikbare instrumenten 
(educatie, platforms, games, beslisondersteuning, 
experimenten ed.). Ook wordt gewerkt aan een 
afwegingskader voor het toepassen van weten-
schappelijke inzichten in haalbare interventies, die 
worden vertaald in producten en diensten die met  
de betrokken partijen in fieldlabs verder worden 
ontwikkeld en geïmplementeerd. Ook bij deze 
programmalijn is zorgvuldige afstemming met de 
Nederlandse overheid van belang voor voorbereiding 
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op en toekomstige toepassing in de Nederlandse 
situatie. Daarnaast worden producten en methoden 
ontwikkeld die ook in andere landen kunnen worden 
ingezet. De kennis en de instrumenten die in deze 
programmalijn worden ontwikkeld, zijn ook van grote 
waarde onder normale omstandigheden als er geen 
pandemie is.

Programmalijn 6: FAIR1 data, stewardship en 
analyse
Alle programmalijnen dienen gebaseerd te worden op 
optimale gegevens en informatie. Nu de data in de 
gezondheidszorg steeds meer in de ‘big data’ categorie 
gaan vallen en patronen daarin alleen ontdekt kunnen 
worden met behulp van computers is ook een 
consolidatie nodig van dataverzameling, -opslag en 
hergebruik met onderbouwde toestemming van de 
burger. Deze ondersteuning met (FAIR) data en analyse 
zal met specifiek budget voor de datastromen in deze 
programmalijn verder worden uitgebouwd in nauwe 
samenwerking met Health-RI en AiNed, twee 
initiatieven die al door het NGF worden gefinancierd. 
Dat vraagt ook om de nodige kennis van data 
stewardship: het FAIR genereren, opslaan en 
toegankelijk maken van data. Data stewardship 
capaciteit zal worden opgebouwd bij alle partners en 
nationaal worden gecoördineerd, met expliciete en 
gedeelde keuzes voor het garanderen van optimale 
interoperabiliteit en herbruikbaarheid van data en 
informatie.

Conclusie
APOLLONL zal een goed bestuurde publiek-private 
samenwerking opleveren, waarin met name ook 
innovatieve MKBs kunnen participeren. APOLLONL  
zal nieuwe kennis, concepten, inzichten, producten  
en diensten produceren die ingezet kunnen worden 
voor het voorspellen en beheersen van infectieziekten-
uitbraken met epidemisch potentieel die een 
significante sociale en economische impact kunnen 
hebben. Dankzij de multidisciplinaire en multisectorale 
synergie in APOLLONL kan Nederland zijn traditioneel 
sterke positie op het gebied van infectieziekten-
bestrijding langs de lijnen van het One Health  
concept verder uitbouwen en een samenhangend 
instrumentarium ontwikkelen voor het herkennen  
en beheersen van infectieuze uitbraken.

Het project voorziet in een behoefte van het 
Nederlandse bedrijfsleven, zodat de gevraagde 
overheidsbijdrage van €460 miljoen binnen de 
7-jarige looptijd van dit project vanuit de bedrijven 
gematcht zal worden met een investering van 

eveneens €460 miljoen. Na afloop van het project 
zullen de uitkomsten ervan worden ingebed in de 
nationale structuren. Met de ontwikkelde kennis, 
technologische platforms, producten en diensten 
zullen we een breed scala aan infectieziekten het 
hoofd kunnen bieden, in Nederland en daarbuiten. 
Daarmee zal dit voorstel bijdragen aan een sterke 
beperking van de schade door een volgende  
epidemie, maar ook al op veel kortere termijn  
leiden tot significante economische groei en 
maatschappelijke impact. 

2.1.2 Inleiding
De COVID-19 crisis heeft duidelijk gemaakt hoe 
belangrijk het is om te beschikken over effectieve 
instrumenten om een pandemie efficiënt in kaart te 
brengen en te bestrijden. Het APOLLONL programma 
beoogt om zulke instrumenten (producten en 
diensten) te ontwikkelen binnen een goed bestuurd 
kennis- en innovatienetwerk, dat adequate onder-
steuning kan bieden aan overheden en uitvoerende 
instanties in Nederland en andere landen. De kennis 
die is opgedaan bij de COVID-19 pandemie zal daarbij 
uiteraard een belangrijke rol spelen. APOLLONL is 
zodanig vormgegeven dat de opgebouwde kennis  
en infrastructuur op het gebied van infectieziekten 
voortdurend beschikbaar is, ook wanneer zich een 
pandemie voordoet.

Verreweg de meest uitbraken van infectieziekten  
met epidemisch potentieel worden veroorzaakt  
door virussen die hun oorsprong hebben in dieren 
(zoönotische virussen). Sommige virussen kunnen 
zowel dieren als mensen besmetten, bij andere 
virussen vindt na genetische veranderingen de sprong 
van dier naar mens plaats. De kans op (verspreiding 
van) zoönosen neemt toe door macro-ontwikkelingen 
zoals mondiale mobiliteit, afbraak van ecosystemen, 
intensieve landbouw en veehouderij en urbanisatie. 
Nederland loopt een verhoogd risico op het ontstaan 
en de verspreiding van zoönosen en andere infecties. 
Dat komt door uiteenlopende factoren zoals de hoge 
bevolkingsdichtheid, de omvangrijke en intensieve 
veehouderijsector, internationale handel en verkeer  
en het rivierdeltalandschap, dat jaarlijks door grote 
aantallen trekvogels wordt bezocht die nieuwe 
virussen en andere ziekteverwekkers introduceren.

Nederland heeft mede door deze samenloop van 
risicofactoren veel kennis en ervaring opgedaan op het 
gebied van infectieziekten. Dat biedt kansen in een 
wereld waarin een groeiende vraag bestaat naar dit 
soort kennis. Zoals waterbouwkundigen uit ons land 

1 Findable, Accessible, Interoperable and Reusable
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2 met name influenza-, corona-. pneumo-, paramyxo- en flavivirussen
3  Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health | Rapport | Rijksoverheid.nl  

Het Actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector LSH’, dat werd geïnitieerd naar aanleiding van de komst van het EMA naar Nederland, toont de 
belangrijkste sterktes van de LSH-sector en benoemt concrete acties om de internationale positie van de sector te versterken, het vestigingsklimaat 
te verbeteren en maatschappelijke, economische en wetenschappelijke kansen te verzilveren. Door deze acties, die ten dele al in verschillende 
contexten zijn ingezet, kan Nederland uitgroeien tot een van de sterkste LSH-hubs wereldwijd. Toen duidelijk werd dat het EMA vanwege de Brexit 
naar Nederland zou komen, leidde een eerste verkenning tot de conclusie dat dit kansen biedt voor de Nederlandse LSH-sector en het zich 
vestigingen van buitenlandse LSH-bedrijven in Nederland. Vanuit EZK en VWS werd het Actieprogramma ingesteld en werd voormalig VWS-
staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp gevraagd als ambassadeur. De ambassadeur koos voor een bottom-up benadering om vanuit de sterke 
waardeketens van de regionale LSH-clusters te komen tot een nationale propositie om Nederland internationaal te positioneren. Daarbij werd 
aandacht besteed aan de gehele waardeketen, van preklinisch onderzoek tot en met markttoelating, productie en distributie. Het voorliggende 
Actieprogramma bevat de belangrijkste bouwstenen voor een dergelijke propositie die in de komende maanden verder zal worden uitgewerkt. 
Daarnaast zijn acties geformuleerd die nodig zijn om het nationale ecosysteem zo te versterken dat de succesvolle, nationale waardeketens op sterkte 
blijven en mogelijk zelfs uitgebouwd worden. Het Actieprogramma heeft geleid tot veel enthousiasme en onderlinge contacten tussen de 
verschillende regio’s. Synergie en onderlinge afstemming zijn belangrijk om zowel nationaal als internationaal kansen aan te grijpen. Het LSH-
ecosysteem Het Nederlandse ecosysteem ontleent zijn kracht aan de interactie tussen kennisinstellingen en bedrijven, met steun van de overheid en 
in toenemende mate de betrokkenheid van de burger. Veel interactie vindt plaats in de regionale clusters en science parks.

  NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, heeft een bewezen infrastructuur voor ontwikkeling en beheer van afspraken en 
normen (standaarden) op verschillende niveaus, van technische aspecten tot afsprakenstelsels voor ketens en ecosystemen. NEN borgt dat dit proces 
openstaat voor alle belanghebbenden (bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgers als ook overheden). Voor nationale afspraken is NEN door 
de Nederlandse Staat aangewezen als hét instituut voor zelfregulering. Daarnaast is NEN aangewezen als partij die de begeleiding faciliteert van de 
Nederlandse inbreng in Europees en mondiaal normalisatieverband (CEN en ISO). Door afspraken binnen de NEN-infrastructuur te brengen wordt 
continuïteit van kennis geborgd. 

over de hele wereld gevraagd worden vanwege hun 
unieke kennis en innovatieve aanpak, kan Nederland 
zich ook ontwikkelen tot center of excellence in het 
beheersen van infectieziekten. Zo kunnen wij als  
klein land in Europa en wereldwijd een gidsrol spelen. 
Voorwaarde daarvoor is dat serieus wordt geïnvesteerd 
in een stevig netwerk van universiteiten, universitair 
medische centra en aanpalende zorginstellingen,  
TO2 organisaties voor toegepast onderzoek en de 
samenwerking van al deze organisaties met de private 
sector. Met de aanwezigheid van EMA in ons land is al 
een gunstige randvoorwaarde vervuld. 

De uitgangspositie voor het APOLLONL programma is 
gunstig. Nederlandse experts beschikken over kennis 
en expertise van wereldklasse, onder meer op het 
gebied van de detectie, pathogenese en verspreiding 
van pandemische virussen2 en het voorspellen en 
detecteren van genetische verandering van deze 
virussen. Binnen het bruisende Nederlandse publiek-
private ecosysteem bestaat al veel ervaring in het 

ontwikkelen van nieuwe diagnostiek, effectieve 
behandelingen en vaccins. Er is een goed geoutilleerde 
klinische infrastructuur voor geneesmiddelonderzoek, 
inclusief onderzoek naar nieuwe toepassingen van 
bestaande geneesmiddelen. De Nederlandse 
immunologie draagt bij aan het ontrafelen van het 
menselijk immunoom (het geheel van bij afweerreactie 
betrokken moleculen). Mede dankzij Health-RI wordt 
gewerkt aan een sterke Life Science research en 
data-Infrastructuur. En hoewel de media soms anders 
suggereren, bestaat er binnen Nederland nog altijd 
een goede communicatie tussen burgers en beleid en 
een redelijk vertrouwen in de overheid en haar 
uitvoerende instanties. De hoge vaccinatiegraad is 
daarvan een duidelijke illustratie. 

De sterke positie van het Nederlandse LSH-ecosysteem 
op het gebied van infectieziektebestrijding kwam ook 
naar voren in het Actieprogramma “Nieuwe kansen 
voor Topsector Life Sciences & Health”3:
 

Actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health’

•  Op basis van de sterke waardeketens in de regionale clusters ontstond het beeld van zeven nationale sterktes van het 
Nederlandse LSH-ecosysteem als basis voor een nationale propositie. APOLLONL zet in op het verder versterken van 
het thema Infectieziekten en vaccinontwikkeling. Ook uit het Actieprogramma bleek dat Nederland op dit gebied 
hoogwaardige kennis in huis heeft die onder meer wordt toegepast in vaccinontwikkeling. Daarnaast draagt APOLLONL 
bij aan het overkoepelende thema ‘Het versoepelen van de ontwikkeling van laboratorium tot patiënt/markt’. Zo kan de 
hoogwaardige Nederlandse kennis op het gebied van diagnostiek, behandeling en preventie nog veel meer opleveren 
in termen van economisch succes (valorisatie) en gezondheid voor burgers/patiënten. 

•  APOLLONL geeft met haar Pandemic Preparedness & Response invulling aan de Actie ‘Pandemic Preparedness’ uit het 
Ac tieprogramma.
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APOLLONL wil deze gunstige positie verzilveren en 
een samenhangende keten organiseren die begint  
bij voorspellen, detecteren en doorloopt tot het 
beheersen van uitbraken en pandemieën. Waar 
overheden tot dusver slechts beschikten over 
gefragmenteerde deeloplossingen, moeten zij straks 
kunnen beschikken over een soepel samenwerkend 
geheel waardoor bijvoorbeeld alle noodzakelijke 
producten (beschermende middelen, testen, 
geneesmiddelen en uiteindelijk vaccins) bijtijds op  
de juiste plek geleverd worden. Dit is een van de 
kernpunten van het APOLLONL programma. 

Het programma zal een grote aantrekkingskracht 
uitoefenen op buitenlandse kennis, kapitaal en 
bedrijven. Dankzij deze groeiende beweging wordt 
het mogelijk om, in Nederland en daarbuiten, de 
enorme maatschappelijke en economische gevolgen 
van epidemische en pandemische uitbraken te 
beheersen. Dat kan worden bereikt door de 
gestructureerde ontwikkeling van kennis, beter  
(her-)gebruik van data, technologische platforms, en 
een breed scala aan producten en diensten voor  
de aanpak van (virale) infectieziekten. Daarvoor is  
een omslag nodig van monodisciplinair en mono-
sectoraal werken naar trans-disciplinair en trans-
sectoraal probleemgestuurd werken.

APOLLONL wordt een professioneel, goed aan-
gestuurd publiek-privaat samenwerkingsverband, 
met beschikbare expertise en een adequaat 
instrumentarium, inclusief de benodigde infra-
structuur. In dit kader speelt NEN4 eveneens  
een belangrijke rol (zie kader). Deze kerncapaciteit, 
die optimaal wordt gebruikt onder normale 
omstandig heden kan snel worden opgeschaald door 
geconsolideerde samenwerking bij het signaal ‘alle 
hens aan dek’. Het samenwerkingsverband is een 
smeltkroes van gestuurde innovatie waarin, met name 
in crisistijd, snel de benodigde stappen op het gebied 
van kennisontwikkeling, toepassing en implementatie 
worden gerealiseerd. De noodzakelijke interventies 
en vaccins zijn dan tijdig beschikbaar en worden 
toegepast.Daarmee kan veel maatschappelijk leed  
en economische schade worden voorkomen. 

Hierbij wordt voortgebouwd op de vele succes-
verhalen in het Nederlandse LSH ecosysteem: 
Janssen ontwikkelde met zijn innovatieve 
technologieën vaccins tegen Ebola, Influenza A, HIV 
en COVID-19, daarbij ondersteund door Nederlandse 
laboratoria. Batavia Biosciences en HALIX leverden 
een zeer belangrijke bijdrage aan het bestrijden van 
COVID-19. Intravacc is een een toonaangevend bedrijf 
op het gebied van translationele vaccinologie. 

NEN-normen: facilitering en valorisatie 

Voor ‘Preparedness’ is het essentieel afspraken te maken om duurzame groei te realiseren en daarmee het programma 
tot een succes te maken. Met afspraken (normalisatie) kan de informatie die uit wetenschappelijk en innovatief 
onderzoek wordt verkregen op een duidelijke en uniforme wijze worden vastgelegd die aansluit op de praktijk  
(‘science to industry’). 

Verkregen wetenschappelijke inzichten en nieuwe technieken moeten bovendien aansluiten en worden ingepast in 
bestaande (gereguleerde) infrastructuren voor een duurzame oplossing. Met draagvlak van betrokken autoriteiten  
kan een optimale aansluiting worden gerealiseerd. 

Voor goede aansluiting op parallelle, internationale ‘Preparedness’ initiatieven en het creëren van een wereldwijde 
afzetmarkt, is het belangrijk om actief invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van internationale normen. Het 
ontwikkelen van een normalisatiestrategie die aansluit bij internationale agenda’s en ontwikkelingen is zeer relevant. 
Bedrijven groeien harder als ze gemakkelijk in heel Europa, en zelfs mondiaal, kunnen ondernemen, innoveren en 
samenwerken. Afspraken over bijvoorbeeld materialen en technologieën, dragen bij aan een wereld waar afzetmarkten 
voor nieuwe producten worden ontsloten, technologie beter met elkaar kan communiceren en innovaties gemakkelijker 
tot stand komen. Studies tonen aan dat (internationale) normalisatie marktacceptatie vergroot en resulteert in een  
hoger bruto nationaal product (BNP). 

Om het programma tot een succesvolle investering in duurzame groei te brengen is het nodig om, naast normalisatie-
lijnen in de afzonderlijke werkprogramma’s, de coherentie van de overkoepelende doelen te bewaken. Ook hierbij kan  
de NEN-aanpak en kwaliteit bijdragen aan de programma governance.

4  NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, heeft een bewezen infrastructuur voor ontwikkeling en beheer van afspraken en 
normen (standaarden) op verschillende niveaus, van technische aspecten tot afsprakenstelsels voor ketens en ecosystemen. NEN borgt dat dit proces 
openstaat voor alle belanghebbenden (bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgers als ook overheden). Voor nationale afspraken is NEN 
door de Nederlandse Staat aangewezen als hét instituut voor zelfregulering. Daarnaast is NEN aangewezen als partij die de begeleiding faciliteert van 
de Nederlandse inbreng in Europees en mondiaal normalisatieverband (CEN en ISO). Door afspraken binnen de NEN-infrastructuur te brengen wordt 
continuïteit van kennis geborgd. 
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Door de verbintenis van Bilthoven Biologicals (BBIO) 
met het moederbedrijf Serum Institute India (SII),  
die een derde van alle vaccins ter wereld produceert, 
beschikt Nederland over een unieke positie. Zulke 
‘legacies’ maken Nederland aantrekkelijk voor 
buitenlandse bedrijven op dit gebied. De geo grafische 
positie van Nederland en de sterke logistieke sector 
maken dat vaccins snel wereldwijd geleverd kunnen 
worden, hetgeen van belang is bij de beperkte 
houdbaarheid van veel hedendaagse vaccins.

Een belangrijke basis voor het succes van de 
Nederlandse LSH sector is het sterke academische 
onderzoek op het gebied van infectieziekten bij  
mens en dier. Zo huisvest Nederland een van de 
referentiescentra van de Wereldgezondheids-
organisatie voor virussen en spelen Nederlandse 
virologen een belangrijke adviserende rol op  
het wereldtoneel. Nederlandse onderzoekers 
identificeerden als eersten een neutraliserende 
antistof tegen SARS CoV-2. Nederland was ook als 
eerste gereed voor het verrichten van studies in 
menselijke vrijwilligers met een SARS-CoV-2 challenge.

APOLLONL zal continu in gesprek zijn met relevante 
maatschappelijke stakeholders. Het is de bedoeling 
om een open waardeketen tot stand te brengen 
waarop een scala aan nieuwe maatschappelijke 
partijen kan aanhaken. Er komt hier een innovatieve 
aanpak tot stand doordat maatschappelijke 
stakeholders sterk ingebed zijn in de gehele 
APOLLONL waardeketen. Deze maatschappelijke 
betrokkenheid wordt gerealiseerd door samen-
werking en synergie met alle (nationale en 
internationale) relevante stakeholders, zoals 
burgerinitiatieven en belangenorganisaties. De 
maatschappelijke context krijg de aandacht die zij 
verdient in het gehele spectrum van het begin-
stadium van een uitbraakdreiging tot aan brede 
maatregelen waaronder vaccinatieprogramma’s.  
In dit kader zijn de verschillende stadia van de 
kennissynthese, doorontwikkeling, evaluatie en 
implementatie van maatregelen tot de ontwikkeling 
van diensten en producten in het kennisplatform  
van belang ter voorbereiding en bestrijding van 
toekomstige pandemieën (zie figuur).
 

Figuur 1 Proces voorbereiding en bestrijding pandemieën

Adviesraden en Stakeholder input bv.
KNAW, Lifestyle4Health, Burgerinitiatieven NLZVE, Vilans, Pharos

Kennisplatform met richtlijnen en tools voor maatschappelijke maatregelen

Kennissynthese
maatschappelijke

maatregelen

Maatschappelijke
maatregelen,

predictie,
preventie, 
beheersing

Doorontwikkeling
en evaluatie
maatregelen

Implementatie
relevante

maatregelen

Publieke en private organisaties

Het consortium zal ook voortdurend de laatste 
ontwikkelingen op alle relevante gebieden blijven 
evalueren en waar mogelijk direct toepassen. Eigen 
onderzoek en innovatie en sterke internationale 

samenwerking (een andere kracht van Nederland) 
bieden de beste garantie voor adequate voorspelling 
van risico’s en snelle op kennis gebaseerde 
maatregelen.
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2.1.3 Het toekomstbeeld van APOLLONL
Het toekomstbeeld dat wij voor ogen hebben is 
samengevat in de figuur en de oranje blokken 
hieronder. Kern is een publiek-privaat ecosysteem 

APOLLONL geeft Nederland leidende rol in pandemic preparedness

In 2027 heeft Nederland dankzij APOLLONL wereldwijd een pioniersrol op het gebied van infectiebestrijding. Dankzij 
doorbraken op het gebied van Artificial Intelligence kan worden voorspeld welke opkomende ziekteverwekkers een  
risico met zich meebrengen. Met geavanceerde diensten, flexibele platforms voor de ontwikkeling van vaccins en 
behandelingen, een goed georganiseerde structuur voor klinisch onderzoek, optimale logistiek en een kennis-
infrastructuur van geïnformeerde burgers en beleidsmakers voor een breed maatschappelijk draagvlak liggen de 
instrumenten om een uitbraak of pandemie te bestrijden op tijd klaar voor Nederland en de rest van de wereld.

Avoiding Pandemics, Offering Longevity, making Lockdowns Obsolete. Dat is waar APOLLONL in 2027 een zeer relevante 
bijdrage aan heeft geleverd. Dankzij nieuwe testmethoden en AI-tools en een sterke data-infrastructuur, worden we niet 
meer verrast door een pandemische ziekteverwekker. De gezondheidsautoriteiten beschikken over de noodzakelijke 
middelen om te voorkomen dat een uitbraak uitgroeit tot een pandemie. Iedereen die wil, kan zich optimaal beschermen, 
met een breed pakket van maatregelen en strategieën en draagvlak in alle bevolkingsgroepen ook kwetsbare groepen. 
Om sterfte te voorkomen, zullen drastische maatregelen zoals lockdowns steeds meer tot het verleden gaan behoren. 

Dat klinkt anno 2021 ambitieus en misschien zelfs onhaalbaar, net zoals de maanlanding een onmogelijke droom leek 
toen John Kennedy in 1962 de ambitie uitsprak om binnen acht jaar een man op de maan te zetten en hem veilig naar 
huis te laten terugkeren. In 2027 is voor iedereen duidelijk dat APOLLONL een sprong vooruit heeft opgeleverd op het 
gebied van pandemic preparedness, hetgeen een sterke aantrekkingskracht zal hebben in zowel de nationale als de 
internationale context.

waarin afzonderlijke excellentie structureel en 
efficiënt verbonden is en blijft met een snelle  
actie bij crises als hoofddoel.

Figuur 2 Cartoon toekomstbeeld APOLLONL: R&D en Innovatie
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Nationaal geregeld, internationaal gericht

Infectieziekten houden zich niet aan landsgrenzen, dus de bestrijding is zowel een nationale als een internationale 
aangelegenheid. Om de verbinding tussen nationaal en regionaal beleid te leggen, spelen de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappijen tevens een belangrijke rol: zij zijn voor het breed gedragen APOLLONL programma graag 
dé verbindende schakel tussen nationaal en regionaal beleid, maar nog belangrijker, met het innovatief MKB en regionale 
ecosystemen. Voor een uitvoerige beschrijving van de rol van de ROM’s, verwijzen wij naar het onderstaande oranje blok 
met als titel “De rol van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen”. Mede doordat Nederlandse kennisinstellingen en 
bedrijven hun innovatiekracht gericht hebben op APOLLONL, beschikt onze overheid in 2027 over een goed gevulde 
toolbox die kan worden ingezet voor infectiebestrijding. Tegelijkertijd hebben Nederlandse bedrijven de rest van de 
wereld iets te bieden. In Nederland ontwikkelde en geproduceerde producten en diensten zullen ook voor buitenlandse 
burgers en patiënten levensreddend zijn. Mede dankzij de vooruitziende blik van de Nederlandse overheid na de 
COVID-19 pandemie en de investeringen in publiek-private samenwerkingen op dit gebied liggen er in 2027 veel kansrijke 
producten klaar voor het geval dat een volgende ziekteverwekker een pandemie dreigt te veroorzaken.

Iedereen doet mee

Een crisis aanpakken vraagt om vertrouwen en betrouwbare informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen. Dat geldt 
op verschillende niveaus in de samenleving. In 2027 is er een brede beweging op gang gekomen waarin mensen als het 
ware opnieuw naar elkaar zijn gaan luisteren en het draagvlak voor overheidsbeleid sterk toegenomen. Mede dankzij de 
brede inbreng van expertises, zoals bijvoorbeeld gedrags- en communicatiewetenschappen, beleidsonderzoek en de 
creatieve industrie is de dialoog tussen verschillende groepen geoptimaliseerd. Er is ruimte voor verschillende meningen 
met een grotere consensus over de feiten waarop de discussie gebaseerd is. Dankzij deze inclusieve benadering doen 
alle groepen mee in het gesprek, waaronder mensen met verschillende geloofsovertuigingen, sociaaleconomische 
posities en culturele achtergronden. Uiteindelijk is er daarmee een optimaal draagvlak gecreëerd voor het 
overheidsbeleid op het gebied van infectieziekten en vaccinaties in een open samenleving. 

Een goed gevulde gereedschapskist

Mede dankzij APOLLONL ligt er in 2027 al veel klaar om een (onbekende) ziekteverwekker snel de baas te worden. Onder 
coördinatie vanuit FAST (Future Affordable & Sustainable Therapies) is het traject van academisch laboratorium tot en 
met markttoelating en productie goed op elkaar afgestemd en is publieke financiering van kansrijke ontwikkelingen 
gestroomlijnd. De diagnostiek voor een breed spectrum is snel, gevoelig én schaalbaar. De vaccinplatforms die in 2020  
al zo succesvol waren gebleken, zijn verder uitgebouwd en nieuwe platforms zijn beschikbaar Er zijn vaccins en 
geneesmiddelen ontwikkeld met een breder spectrum, tegen groepen ziekteverwekkers met een groot pandemiscb 
potentieel, zoals de influenzavirussen en coronavirussen, net als alternatieve toedieningsmethoden. Effectieve sociaal 
maatschappelijke strategieën voor het verkrijgen van draagvlak binnen verschillende bevolkingsgroepen zijn gebundeld 
in een kennisplatform en met behulp van burgerparticipatie breed geïmplementeerd. Beleidsmakers zijn toegerust met 
instrumenten waardoor zij de de effecten van maatregelen kunnen afwegen op zowel gezondheid als andere terreinen 
(sociaal, economisch, welzijn).

Ook op het gebied van FAIR data en de verwerking daarvan zijn nieuwe tools ontwikkeld, met name op het gebied van 
kunstmatige intelligentie. Daarmee kunnen onderzoekers ziekteverwekkers met pandemische potentie identificeren  
en kunnen overheidsinstanties bij een (dreigende) uitbraak de risico’s inschatten en weten bepalen welke maatregelen 
nodig zijn. Ook voor de klinische studies op het gebied van de behandeling en preventie zijn dataverzameling, de 
studieplatforms en de dataverwerking allemaal klaar voor een eventuele crisis.

Zoals we aan NASA en het Apollo-programma een groot aantal innovaties te danken hebben die hier op aarde zeer nuttig 
zijn, zo zal ook APOLLONL ongetwijfeld nuttige bijvangst opleveren. Dat is de kracht van missie gedreven innovatie: dat 
gezamenlijke doelgerichte inspanningen meer opbrengen dan je van tevoren kunt bedenken. Nu al is te voorzien dat 
versterkte samenwerking op zoveel verschillende terreinen en integrale planmatige aanpak maatschappelijke en 
economische meerwaarde gaat opleveren, zowel in de infectiebestrijding als ver daarbuiten.
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Data en samenwerking

De motor van APOLLONL is snelle en gedetailleerde informatie-uitwisseling tussen uiteenlopende partners. 
Voortbouwend op initiatieven zoals Health-RI is er in 2027 een infrastructuur ontstaan waarmee FAIR data ontsloten 
worden voor onderzoekers in kennisinstellingen en bedrijven en voor beleidsmakers en professionals in de 
gezondheidszorg. Uiteraard staat daarbij de privacy van individuen centraal en wordt de vertrouwelijkheid van 
bedrijfsinformatie gerespecteerd.

Mede dankzij deze snelle informatie-uitwisseling kunnen kennisinstellingen ‘in vredestijd’ werken aan platforms voor 
vaccins en behandelingen. Tijdens een crisis kan de verspreiding van de ziekteverwekker gevolgd worden en kan tot in 
de haarvaten van de zorg en de maatschappij adequaat worden gereageerd. Platforms voor klinische studies staan dan  
al klaar om de effectiviteit van verschillende behandelingen te toetsen. Het effect van preventieve maatregelen kan van 
week tot week worden gemonitord aan de hand van actuele betrouwbare data.

Bedrijven als bondgenoten

Naast goede afspraken met kennisinstellingen hebben bedrijven anno 2027 ook onderling zo veel mogelijk zaken goed 
geregeld voor het geval dat er een crisis uitbreekt. Dankzij nieuwe inzichten in logistiek en productieprocessen zijn 
zwakke plekken in de bevoorradingsketen (supply chain) en de productie aangepakt. Dankzij deze afstemming kan het 
Nederlandse bedrijfsleven in de LSH sector een volgende crisis goed het hoofd bieden met een minimaal beroep op de 
overheidsfinanciën. Voor sommige bedrijven in de Nederlandse LSH sector kan een crisis zelfs een kans betekenen, 
doordat noodzakelijke producten (tests, vaccins, geneesmiddelen, ICT communicatietools etc.) en diensten bijtijds 
beschikbaar zijn voor Nederland en de rest van de wereld. Buitenlandse bedrijven zien de kansen binnen het unieke 
Nederlandse ecosysteem en komen hierheen voor productontwikkeling, klinisch onderzoek, en innovatieve digitale 
oplossingen voor beleid met optimale burgerparticipatie ter verhoging van het sociaal maatschappelijke draagvlak 
rondom pandemiebestrijding.

Meer dan paraat

Zoals we aan NASA en het Apollo-programma een groot aantal innovaties te danken hebben die hier op aarde zeer nuttig 
zijn, zo zal ook APOLLONL ongetwijfeld nuttige bijvangst opleveren. Dat is de kracht van missie gedreven innovatie: dat 
gezamenlijke doelgerichte inspanningen meer opbrengen dan je van tevoren kunt bedenken. Nu al is te voorzien dat 
versterkte samenwerking op zoveel verschillende terreinen en integrale planmatige aanpak maatschappelijke en 
economische meerwaarde gaat opleveren, zowel in de infectieziektenbestrijding als ver daarbuiten.

De rol van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen 

De ROM’s als valorisatie partner | duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van 
het innovatieve vermogen. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (hierna: “ROM’s”) zijn voor het breed gedragen 
programma Pandemic Preparedness & Response (PP&R) graag dé verbindende schakel tussen nationaal en regionaal 
beleid, maar nog belangrijker, met het innovatief MKB en regionale ecosystemen. De ROM’s kunnen en willen hiertoe  
het organiserend vermogen aan de business kant leveren. De ROM’s kunnen en willen diverse innovatieprogramma’s en 
innovatieprojecten bovenregionaal opschalen (mits daar aanvullende financiering voor beschikbaar is). 

Start-ups. De ROM’s leveren een sterke bijdrage om het aantal start-ups in Nederland te vergroten, samen met nationale 
en regionale initiatieven, zoals onder meer Start up Delta. Door de inzet van innovatievouchers; op startende onder-
nemers toegesneden programma’s, zoals een Market Readiness programma (MRP) of een Investor Readiness Programma 
(IRP) en door de actieve scouting en screening van veelbelovende initiatieven in samenhang met de kennisinstellingen 
worden start-ups ondersteund om hun concept snel te testen (technisch en marktbehoefte) en bij succes snel door te 
stomen. De ROM’s kunnen dan ook (mee)investeren in deze nieuwe start-ups (ROM-fondsen) en kunnen assisteren bij 
initiële internationalisering en verdere internationale expansie. In 2019 investeerden de ROM’s in 204 start-ups, scaleups 
en innovatieve MKB-bedrijven. De ROM’s zijn hiermee met afstand de meest actieve investeerders van Nederland. 

Regionaal MKB. Door hun kennis van het lokale ecosysteem van bedrijven kunnen de ROM’s een goede rol spelen in het 
actief matchen van de behoeften van het lokale MKB, zowel in combinatie met de start-ups als richting de corporates. 
Bovendien kan op basis van lokaal ontwikkelde kennis de link gelegd worden met het lokale MKB die de juiste materialen 
kunnen verwerken en technieken kunnen inbrengen om nieuwe producten te ontwikkelen. 
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2.1.4 Relevant terrein
Het APOLLONL voorstel past primair binnen het terrein 
van Research, Development & Innovation (R&D&I), 
waarbij sprake is van fundamenteel en op toepassing 
gericht onderzoek in een maatschappelijke context dat 
leidt tot relevante kennisontwikkeling en waarbij de 
wetenschaps-, ontwikkelings-, innovatie- en productie-
infrastructuur wordt versterkt. Hierna zal afzonderlijk 
worden ingegaan op de bijdrage die dit voorstel levert 
op elk van deze onderdelen, waarbij de kanttekening 
wordt gemaakt dat ook de fundamentele kennis-
ontwikkeling en de versterking van de wetenschaps-
infrastructuur binnen het terrein van R&D&I vallen.

Onderzoek en innovatie
Een pandemic preparedness programma dat 
overheden en hun uitvoerende instanties tijdig kan 
voorzien van oplossingen, dient gebaseerd te zijn op 
gedegen onderzoek, internationale samenwerking en 
sterk ondersteunde innovatie, met name ook door het 
midden- en kleinbedrijf. Om beter voorbereid te zijn 
op het ontstaan en verspreiden van infectieziekten 
met epidemisch potentieel zijn sterk verbeterde 
methoden en strategieën nodig om op elk moment de 
risico’s op introductie en verspreiding van 
ziekteverwekkers te kunnen bepalen. APOLLONL zal 
daarom methoden ontwikkelen om ziekteverwekkers 
(i)  beter te begrijpen, om daarmee uitbraken 
(ii)  te kunnen voorspellen en
(iii)  epidemieën met pandemisch potentieel veel 

sneller te detecteren en 
(iv)  daarmee sneller de kop in te drukken met 

effectieve interventies, zoals vaccins en 
therapeutica.

Voor een effectieve acute bestrijding van een uitbraak 
is het van groot belang dat de verspreiding vanaf het 
begin zorgvuldig wordt gemonitord en zo mogelijk 
aangepakt. Dat vraagt om de effectieve inzet van 
diagnostica, therapeutica, profylactica en vaccins.  
Bij een nieuwe ziekteverwekker kan het even duren 
voordat deze middelen beschikbaar zijn. Daarom 
zullen er binnen APOLLONL ook technologische en 
rationalisatie platforms opgezet worden om snel 
nieuwe producten te ontwikkelen en de mogelijke 
effectiviteit van bestaande geneesmiddelen te 
onderzoeken. 

Vanzelfsprekend krijgt FAST (Future Affordable and 
Sustainable Therapies) een belangrijke rol in de 
governance van de ontwikkeling-pijplijn van nieuwe 
diagnostica, therapeutica en profylaxe. De infra-
structuur voor de preklinische, vroeg- en laat-
klinische ontwikkeling en implementatie van vaccins 
wordt versterkt, opdat gedurende een pandemie de 
capaciteit hiervoor gewaarborgd is. In APOLLONL zal 
in een nationaal netwerk bundeling plaatsvinden van 
alle kennis, kunde en infrastructuur op het brede 
gebied van immunologische responsen op vaccins 
het preklinisch onderzoek, de evaluatie, productie en 
implementatie van vaccins, in een landelijk netwerk. 
Dit Translationeel Vaccinologie Netwerk zal de 
publiek-private samenwerking optimaal kunnen 
organiseren, om innovaties direct toe te passen en 
vaccinontwikkeling te versnellen. 

Nationaal versus regionaal. De ROM’s zitten aan tafel op nationaal niveau (o.a. bij min EZK, bij alle ROM’s aandeel-
houder), hebben structureel onderling contact over programma’s en kennen de regio op hun duimpje. Doordat er veel 
kennis en contact is met de regionale kennisinstituten, overheden en bedrijvigheid kunnen de ROM’s ook initiatieven 
doorverwijzen die op zoek zijn naar specifieke kennis of faciliteiten. Daarmee neemt de effectiviteit van de innovatie 
alleen maar toe. 

Internationaal. Is een medtech bedrijf toe aan exporteren dan kunnen de ROM’s daarbij actief ondersteunen door het 
Trade relationsprogramma, eventueel training en het organiseren van specifieke missies. Behalve het ondersteunen van 
export spelen de ROM’s ook een rol om via strategische acquisitie internationale innovatieve bedrijven aan te trekken die 
een toevoeging zijn aan het NL PP&R cluster. 

Investeren. De ROM’s kunnen zelf investeren in startups en MKB, daarnaast kunnen ze andere investeerders aanhaken 
om mee te investeren. Voorbeelden zijn Angel investors, evt andere ROM’s, overige venture capital bedrijven, 
collectebusfondsen, Organisaties als Imec/Istart, Regmed XB, Oncode enzovoort. 

Ecosysteemontwikkeling. Ecosysteemontwikkeling wil de barrières in een ecosysteem oplossen, die door meerdere 
bedrijven wordt gevoeld, met het oog op de middellange en lange termijn businessontwikkeling. Dan kun je bijvoorbeeld 
denken aan meerdere bedrijven tegen het cultuurverschil aanlopen met ziekenhuizen. Er is daarom een 
voucherprogramma bedacht waardoor dit wordt verbeterd. 
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COVID-19 heeft laten zien dat voor adequate 
beheersing van een pandemie meer nodig is dan 
optimale detectie en de beschikbaarheid van 
medicatie, vaccins en gedrag/beschermings-
maatregelen. De aanpak kan worden vertraagd door 
logistieke problemen, bijvoorbeeld in de distributie 
van beschermingsmiddelen en vaccins, de verdeling 
van patiënten over beperkte zorgcapaciteit en 
toenemende druk op de reguliere zorg. Er zal 
onderzoek worden gedaan om nieuwe concepten  
en oplossingen te genereren voor een ‘logistieke 
snelweg’ in co-creatie met alle spelers die in deze 
keten een cruciale rol spelen. Deze snelweg loopt  
van onderzoek voor productontwikkeling, testen en 
evaluatie tot en met de distributie en logistiek en  
is gebaseerd op de best mogelijke ondersteunende 
data, open standaarden en protocollen. Daardoor  
kan optimale transparantie van het proces worden 
gegarandeerd, ook voor de burger.

In dat kader passen ook de maatschappelijke 
strategieën waarbij onderzoek wordt verricht  
naar effectieve beleidsmaatregelen en de sociale 
acceptatie daarvan. Kernelementen hierin zijn een 
gebruikersvriendelijke applicatie met een breed 
gedeelde kennisinfrastructuur over effectieve 
beleidsmaatregelen en een open platform/leer-
community in het kader van citizen science. De 
Nederlandse bevolking is divers en interventie-
strategieën verschillen in effectiviteit tussen 
bevolkingsgroepen en maatschappelijke sectoren  
en contexten. 

Daarom zal ook een kennisplatform met tools 
(producten en diensten) gericht op beleid voor 
verschillende bevolkingsgroepen en contexten 
worden ontwikkeld en onderhouden, voor 
toepassingen op zowel de korte als lange termijn. 
Daarnaast worden samen met de betrokkenen 
effectieve strategieën voor het implementeren van 
interventies ontwikkeld. Het gevaar is groot dat er 
misinformatie en maatschappelijke informatie-
bubbels ontstaan voor verschillende bevolkings-
groepen en maatschappelijke sectoren en contexten. 
Door data en informatie zo breed mogelijk beschik-
baar te stellen voor beleidsmakers en deze zo snel 
mogelijk te valideren met een brede kennisbasis voor 
burgers, kan misinformatie snel worden gedetecteerd 
en als zodanig gekwalificeerd. Hiermee wordt ook 
continu de kennisbasis op dit gebied versterkt, wat 
weer als basis kan dienen voor relevante innovaties.

Onderzoek naar een optimale omgang met data  
(data stewardship) is eveneens een belangrijke onder-
steunende activiteit. In de huidige situatie gaan veel 
data verloren of zijn niet toegankelijk en is het 
vertrouwen van de burger rond het (her)gebruik van 
data sterk geschaad. Incidenten rond gegevens-
misbruik door sociale mediagiganten (o.a. Facebook), 
datalekken bij de GGD en andere incidenten in 
Nederland en wereldwijd hebben een negatieve 
invloed, terwijl voor een adequate respons toegang 
tot ‘Real World Observations’, juist van cruciaal belang 
is. Data stewardship betekent ook dat data geschikt 
zijn voor de inzet van machine Learning (ML) en 
uiteindelijk kunstmatige intelligentie (Artificial 
Intelligence, AI). De efficiëntie van deze technieken 
hangt sterk af van de toepassing van de FAIR guiding 
principles (Findable, Accessible, Interoperable, 
Re-usable) bij het creëren en opslaan aan de bron  
van data.5 In een woordspeling wordt FAIR daarom 
ook wel uitgelegd als ‘Fully AI Ready’. Deze FAIR 
beginselen zullen dan ook leidend zijn binnen  
dit consortium. Het Nederlandse intellectuele 
leiderschap op het gebied van toegang tot (FAIR) 
persoonlijke data zal verder worden uitgebouwd, 
samen met het concept van datavisitatie, een 
analysetechniek waarbij de data aan de bron blijven. 
Deze en andere technieken worden verder uitgewerkt 
met bijzondere aandacht voor privacy en de 
bepalingen in de regelgeving voor persoons-
bescherming (AVG/GDPR). Wanneer met deze 
benadering de kwaliteit en toegankelijkheid van  
data toeneemt, kunnen de route en de dreiging van 
zich verspreidende infecties tijdig in kaart worden 
gebracht. Ook hebben beleidsmakers en zorg-
verleners dan instrumenten om interventies te 
onderbouwen die geen langdurige preklinische  
en klinische evaluaties behoeven, zoals niet-
farmacologische en niet invasieve methodes en de 
inzet van bestaande geneesmiddelen tegen de 
nieuwe ziekteverwekker.

Fundamentele en toegepaste kennisontwikkeling
De voorgestelde elementen van dit programma 
leveren allemaal een sterke bijdrage aan 
fundamentele kennisontwikkeling, gericht op 
concrete toepassing in het voorkómen of aanpakken 
van pandemische uitbraken. Dit geldt zowel voor 
predictie, diagnostiek (FAST en ontwikkeling van 
therapeutische en vaccin interventies, als voor een 
verbeterde registratieprocedure, supply chain 
management, distributie en logistiek, maar ook 

5 In nauwe samenwerking met zowel Health-RI als AiNed
6 In nauwe samenwerking met Health-RI en opnieuw de AiNed consortia.
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7  Daarentegen voorziet APOLLONL een groei in werkgelegenheid: samen met de mensen die nu al actief zijn in dit domein realiseren zij de potentie van 
dit project. Bij de huidige werknemers groeit de vraag naar nieuwe vaardigheden. Nieuwe technologie vraagt immers om nieuwe vaardigheden. Het 
onderwijs heeft grote moeite om aan deze nieuwe veranderende vraag te voldoen. Grote tekorten op de arbeidsmarkt zowel kwantitatief als 
kwalitatief beperken de snelheid waarmee Nederland zich kan herstellen van de COVID-19 crisis en waarmee Nederland zich tegelijkertijd ontwikkelt 
als gezond en veilig innovatieland dat beter bestand zal zijn tegen een volgende uitbraak van een infectieziekte met epidemisch potentieel. Om het 
innovatiepotentieel van dit project optimaal te benutten en maximaal bij te dragen aan het maatschappelijk verdienvermogen moeten deze 
knelpunten in de arbeidsmarktketen worden aangepakt. Dit beperkt zich niet alleen tot het domein van Life Sciences & Health, maar moet op 
regionale en landelijke schaal over de verschillende sectoren worden aangepakt. 

8 NGF plan: het opschalen van publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs

fundamentele inzichten in de acceptatiegraad in de 
maatschappij. Het ondersteunende, gedistribueerde 
data-, data stewardship en analysesysteem zal de 
fundamentele kennis rond ML en AI-toepassingen 
sterk verhogen en de leidende rol van Nederland  
op dit gebied consolideren. Op al deze terreinen 
ontstaat ook een verbetering van het onderwijs, en 
dus aantrekkingskracht voor excellente studenten 
alsmede sterk verbeterde en transparante publieks-
voorlichting. Daarnaast vindt gecoördineerde 
uitbreiding en versterking plaats van het bestaande 
kennisnetwerk van excellente, maar nu vaak 
versnipperde academische/publieke en private 
partners op het gebied van de diagnostiek, 
therapieën en vaccins, het identificeren en 
aankaarten van knelpunten in regelgeving bij de 
ontwikkeling en implementatie van de technologische 
platforms en het regulatoire raamwerk voor 
marktautorisatie van nieuwe producten. Door de 
samenhang te versterken komen we tot een 
versnelling van het gehele proces van innovatie.
Aangezien de kennis en gegevens zo veel mogelijk  
tot stand komen samen met potentiele gebruikers, 
zullen ze zo snel als mogelijk laagdrempelig en  
open ter beschikking komen voor onderzoekers en 
beleidsmakers. Op die manier kunnen zij snel en 
transparant vertaald worden in effectieve 
maatregelen. 

Human Capital: de sleutel tot innovatiesucces
Wij merken in dit kader op dat het bereiken van 
Pandemic Preparedness & Response mensenwerk is. 
Innovatieve technologie maakt steeds meer mogelijk, 
maar alleen als we ons menselijk kapitaal laten 
meegroeien. Er is een structureel tekort aan goed 
opgeleid technisch personeel in de LSH-sector.  
De beroepsbevolking neemt de komende jaren  
steeds verder af door vergrijzing, maar ook door 
veranderingen in arbeidsparticipatie. Tegelijkertijd 
stagneert de instroom van technisch opgeleide 
mensen in de sector. Een gunstige ontwikkeling 
daarentegen is het groeiende informele menselijke 
kapitaal: goed opgeleide mensen die tot op hoge 
leeftijd hun bijdrage leveren via vele burger-
initiatieven en -coöperaties in een informeel systeem 
(van 3.3 miljoen inwoners nu naar 4.8 miljoen in  
2040 cf. CBS).7

Voor een optimale synergie tussen innovatie en 
beschikbaar menselijk kapitaal is een transformatie 
van de arbeidsmarkt noodzakelijk. Het project 
‘opschalen van publiek private samenwerking in het 
beroepsonderwijs’ van Katapult8 in het kader van  
het groeifonds zet in op een toekomstbestendige 
arbeidsmarkt door de komende zes jaar gezamenlijk 
€1 mld. te investeren in een infrastructuur van 
duurzame regionale samenwerkingsverbanden waar 
onderwijsinstellingen, maatschappelijke partijen, 
bedrijven en overheden met elkaar werken aan een 
leven lang ontwikkelen als basis voor innovatie. Deze 
samenwerkingsverbanden vormen ook de plek waar 
aanpalende domeinen zoals de logistieke sector, 
immigratiediensten en maatschappelijk werk elkaar 
vinden om gezamenlijk te werken aan verschillende 
toepassingen. Zo kan (de groei van) menselijk 
kapitaal zich optimaal blijven verhouden tot de 
innovatieve ontwikkeling van APOLLONL.

Deze duurzame en intensieve regionale Katapult 
samenwerkingsverbanden, waarin publiek-private 
samenwerking een belangrijk bouwblok vormt voor 
het innovatie ecosysteem, worden algemeen gezien 
als innovatieversnellers. Zij vormen de basis voor 
duurzame en significante groei van het BBP.

Figuur 3 Nederland Innovatieland
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APOLLONL sluit zich aan bij deze regionale clusters 
van Katapult voor het vergroten van de arbeids-
productiviteit, instroom van meer mensen met de 
juiste vaardigheden en om-, her en bijscholen van 
werkenden.9 Doordat de kwantitatieve en kwalitatieve 
behoeften van dit project worden afgestemd binnen 
deze clusters, worden ze neergelegd bij de PPS-en en 
de aangesloten wo-, hbo- (die eveneens aan onderzoek 
en innovatie kunnen doen) en mbo-instellingen die 
daarvoor het beste geëquipeerd zijn. Zo wordt 
versnippering voorkomen en wordt bewaakt dat 
afzonderlijke projecten niet onnodig in elkaars vijver 
vissen. In het project ‘opschalen van publiek private 
samenwerking in het beroepsonderwijs’ van Katapult 
worden middelen vanuit het NGF gebundeld met 
middelen van provincies en onderwijsinstellingen om 
gecoördineerd te investeren in die PPS-en die de 

9  Bij deze clusters wordt ingezet op: 1) Versterken van ketens en ecosystemen (Grotere participatie, betrokkenheid en eigenaarschap van bedrijven 
bij regulier onderwijs, het bereiken en activeren van relevante MKB in de regio als partner in leven lang ontwikkelen en aansluiting bij regionale 
investeringsagenda - tegengaan van versnippering). 2) Talent (Opleidingen (en studenten) gericht op de ‘groeisectoren’, zoals APOLLONL; door 
ontwikkeling materiaal, werven studenten en trainen en inzetten van docenten). 3) LLO (bereiken en activeren van medewerkers bij bedrijven in de 
regio (via MKB, maar ook via branches en andere relevante netwerken), verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, verkleinen van de skills gap 
o.a. door ontwikkeling doorlopende leerlijnen door samenwerking onderwijs- kennisinstellingen en bedrijven). 4) Innovatie (ondersteuning van 
bedrijven om innovaties vanuit het PPS ook toe te passen in bedrijven). 5) Fysieke infrastructuur (inrichten en beschikbaar stellen van fysieke 
technische infrastructuren bij het PPS: bij scholen en soms op locatie bedrijven).

meest effectieve bijdrage leveren aan human capital, 
verdienvermogen en maatschappelijke oplossingen.

Infrastructuur
Door het opbouwen van een publiek-private 
ontwikkelingsketen voor innovatieve producten die 
noodzakelijk zijn in de bestrijding van infectieziekten 
met epidemische potentie, worden de verschillende 
ketenpartners aan elkaar gekoppeld. Hierdoor wordt 
het mogelijk om met behulp van Nederlandse en 
Europese organisaties een complete pijplijn aan te 
bieden voor essentiële medische producten zoals 
diagnostica, therapeutica, profylactica en vaccins.  
Deze producten kunnen in perioden van redelijke  
rust, maar ook tijdens een crisis op een zeer effectieve 
wijze, snel en met hoge kwaliteit geproduceerd, 
ontwikkeld, getest en naar de markt gebracht worden. 

Figuur 4 Productie-infrastructuur

PL 6 Kennisnetwerken en FAIR data en analyse services
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10  potentieel in de vorm van ‘Life-RI’ *discussie met Ruben/DTL

Cruciale elementen van deze complete publiek-
private ontwikkelingsketen zijn reeds aanwezig in 
Nederland, maar het zijn nog te veel gefragmenteerde 
elementen, die nauwelijks onderling samenwerken. 
APOLLONL zorgt dat de bestaande capaciteit optimaal 
wordt ingezet, en bouwt de ontbrekende infra-
structurele elementen, met name preklinische  
BSL3 en BSL4 faciliteiten, GMP faciliteiten en een 
translationeel vaccinologisch netwerk met vroeg-
klinische testcapaciteit. Tegelijkertijd wordt gewerkt 
aan het onderling afstemmen van alle onderdelen  
tot een intensief samenwerkend geheel. Door deze 
verbeteringen krijgt het ontwikkelen van medische 
producten in Nederland een enorme stimulans,  
met sterke aantrekkende kracht op internationale 
bedrijven en organisaties. Veel biotech-bedrijven 
missen immers de expertise om deze keten zelf-
standig te doorlopen met hun veelbelovende product. 

Voor en/of tijdens een epidemie of pandemie zullen 
de binnen APOLLONL ontwikkelde producten en 
diensten beschikbaar komen voor het voorkomen en 
de bestrijding ervan. Iedere in Nederland of elders 
gevestigde organisatie, zowel privaat als publiek,  
kan deze inkopen tegen marktconforme tarieven  
en benutten. Dit kan zowel aan het begin van deze 
publieke ontwikkelingsketen plaatsvinden (screening 
laboratoria, beschikbare FAIR data interpreteren die 
afkomstig zijn van lopende cohort- en trial studies en 
biobanken) maar ook verderop in de keten zoals het 
leveren van productiefaciliteiten, gestandaardiseerde 
reagentia, juridische expertise, en financiële 
dienstverlening. De economische revenuen worden 
deels weer verdisconteerd in APOLLONL-R&D en 
-innovatie voor nieuwe bedrijvigheid.

In het APOLLONL programma zal een landelijk 
schaalbare en internationaal afgestemde data-
infrastructuur worden gebouwd, gebaseerd op de 
internationaal geaccepteerde FAIR principes, en 
gebaseerd op open standaarden en protocollen.  
Deze infrastructuur maakt het FAIR toegankelijk 
maken van data mogelijk in ‘Health-RI’- en ‘Life-RI’-
context en de continue data-analyse ten behoeve  
van preventie en beheersing van infectieziekten  
met epidemisch/pandemisch potentieel.

Het programma bevat ook een sterke en continue 
voorziening voor capaciteitsopbouw in Nederland (en 
met name ook in de deelnemende instituties) van de 
kennis en kunde op het gebied van data stewardship. 

De FAIR kwaliteit van de beschikbare data neemt 
daardoor verder toe, zodat deze optimaal gebruikt 
kunnen worden, met name ook door huidige en 
toekomstige ML en AI-technieken. Hier wordt 
synergie gegarandeerd met bestaande Nederlandse 
en internationale initiatieven, met name ook de 
toegekende NGF-projecten Health-RI en AiNed.  
De verbredingen in dit voorstel op het terrein van  
de data-infrastructuur zijn met name toepasbaar  
op het veterinaire domein en andere gebieden die 
niet binnen de reikwijdte van Health-RI passen.  
Dit betreft bijvoorbeeld een specifieke, additionele 
investering in de infrastructuur van veterinaire data10, 
naar model van het NGF HEALTH_RI-project. De FAIR 
principes zullen daarbij waarborgen dat veterinaire 
en humane gezondheids- en infectie data volledig 
interoperabel zijn voor zowel mensen als computer-
algoritmes. Daarnaast zal vanuit APOLLONL een 
cruciale bijdrage worden gegeven aan de specifieke 
datageneratie rond infectieziekten en het menselijk 
immunoom.

2.2  Probleemanalyse

Algemeen
•  De COVID-19 pandemie heeft ons laten zien dat er 

binnen Nederland en wereldwijd kansen liggen 
voor een betere respons op zo’n crisis. Verdere 
evaluaties zullen op detailniveau nog meer 
verbeterpunten opleveren. APOLLONL zal deze 
evaluaties volgen en handen en voeten geven aan 
de voorgestelde verbeterpunten volgend uit deze 
evaluaties. Één ding is al duidelijk: er zou veel te 
winnen zijn door een pro-actievere houding. In 
Nederlandse termen: versterkte dijkbewaking om 
te voorkomen dat de dijk doorbreekt. 

•  Er zijn ook andere belangrijke lessen te trekken.  
Zo werd de snelle internationale verspreiding van 
SARS-CoV-2 aanvankelijk onderschat. Ook werd de 
kans op verspreiding onder andere diersoorten 
dan de mens aanvankelijk niet goed ingeschat. 
Gegevens over het ziekteverloop in de eerste 
COVID-19 patiënten kwamen slechts mondjesmaat 
beschikbaar. Bovendien ontstond er een tekort  
aan diagnostische tools, waardoor het zicht op de 
uitbraak beperkt werd. Therapieontwikkeling en 
repurposing van bestaande geneesmiddelen 
kwamen te langzaam op gang. Daardoor was er 
veel ruimte voor ongefundeerde hypes rond 
bijvoorbeeld hydroxychloroquine, die ook tot in  
de wetenschappelijke literatuur doordrongen.
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•  Hoewel de vaccinwereld de meest indrukwekkende 
doorbraak heeft beleefd van de afgelopen 
decennia is ook hier gebleken hoe afhankelijk 
Nederland is van de buitenlandse biofarma-
ceutische industrie.

•  Verbeteringen zijn noodzakelijk gebleken op het 
gebied van logistieke processen, het optuigen van 
diagnostische centra en de bijdrage van Nederland 
aan de ontwikkeling van nieuwe testen, therapieën 
en vaccins. Toen er effectieve maatregelen kwamen 
(van gedragsaanpassingen tot uiteindelijk vaccins) 
bleek de logistiek van productie tot toepassing 
eveneens voor verbetering vatbaar te zijn.

•  Besluiten over maatschappelijke strategieën voor 
preventie en interventie moesten vaak op basis  
van onvolledige informatie genomen worden en 
daarom ook dikwijls ad-hoc worden bijgesteld of 
herzien. Er ontbrak een geïntegreerde infra-
structuur om een breed scala van maatschappe-
lijke, economische, beleidsmatige en ethische 
strategieën mee te kunnen laten wegen voor 
verschillende bevolkingsgroepen, maatschapp-
elijke sectoren en contexten en dit te vertalen  
naar beleidsmatige beslissingen.

•  Problemen ten aanzien van uitwisseling van data 
(met name patiëntendata) in de zorg bleek ook in 
deze pandemie weer een groot struikelblok. Elke 
pijler in de zorg heeft een eigen systeem. Data-
uitwisseling wordt bovendien bemoeilijkt vanwege 
de angst voor misbruik van persoonlijke data.

Daarnaast zijn er nog generieke Nederlandse 
uitdagingen te noemen als:
1.  De dominantie van private grote spelers en de RVO 

regelgeving die aansluiting van SME’s bemoeilijkt, 
waardoor innovatie wordt tegengegaan.

2.  Het niet door-financieren door de publieke sector 
leidt onder andere tot een te vroege spin-off vanuit 
kennisinstituten en een hoge failure rate van deze 
spin-offs (zeker in vergelijking tot de VS, waar 
publieke sector via NIH, DARPA, DoD langer 
doorfinanciert).

3.  Hierdoor ontstaan onnodige ‘Valley(s) of death’ 
(een kloof waardoor veelbelovende concepten de 
markt niet halen): een bij overgang TRL4,5 naar  
5,6 en de tweede van TRL 7,8 naar TRL 9 en post 9

Het is duidelijk dat diverse maatschappelijke 
problemen bestaan, verspreid over verschillende 
sectoren en jurisdicties die structurele en 
gecoördineerde oplossingen vragen over 
verschillende ministeries, overheidsinstanties en 
uitvoeringsorganisaties.

Voorspelling en Detectie
Idealiter beschikken beleidsmakers over een 
instrumentarium waarmee een dreigende uitbraak in 
een zeer vroeg stadium wordt gesignaleerd. Dat is nu 
nog niet het geval. Er bestaat bijvoorbeeld nog 
onvoldoende inzicht in de risicofactoren rond 
zoönosen met epidemisch en pandemisch potentieel. 
We begrijpen met andere woorden onvoldoende hoe 
het komt dat sommige virussen binnen hun gangbare 
dierreservoir blijven circuleren, terwijl andere 
virussen overspringen naar andere dieren, inclusief 
gehouden dieren en mensen, en uiteindelijk tussen 
mensen kunnen gaan circuleren. Het is duidelijk dat 
er sprake is van risicofactoren op het niveau van de 
ziekteverwekkers zelf (evolutionaire processen), maar 
ook van externe risicofactoren die te maken hebben 
met de interactie tussen mens en dier en op het 
niveau van ecosystemen. Wereldwijd betreft het 
bijvoorbeeld de vernietiging van ecosystemen en de 
toegenomen handel in exotische wilde dieren, binnen 
Nederland kan gedacht worden aan besmetting van 
mensen en landbouwhuisdieren door trekvogels en 
een groot aantal factoren die te maken hebben met 
veehouderij, gezelschapsdieren en de handel in 
dierlijke producten. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
bedrijfstypes, schaal en inrichting van grootschalige 
veehouderij, landschapsinrichting en de nabijheid 
van menselijke bewoning. De One Health benadering, 
waarin Nederland wereldwijd een koplopers in neemt, 
neemt dit geheel van mens, dier en omgeving mee in 
haar analyses.

We zijn ook nog onvoldoende in staat te voorspellen 
welke pathogenen, waar en wanneer kunnen leiden 
tot infectieziektenuitbraken in dier en mens en  
hoe groot de kans op zo’n uitbraak is. Ook zijn we 
onvoldoende in staat om een uitbraak in een zo  
vroeg mogelijk stadium te detecteren, liefst zelfs  
nog vóórdat een virus of ander pathogeen overgaat 
van zijn gangbare dierlijke gastheer (bijvoorbeeld 
vleermuizen, of vogels) naar een andere diersoort. 
Programmalijn 1 van APOLLONL richt zich op deze 
problemen en de onderliggende kennishiaten.

Het gebrek aan gecoördineerde ontwikkeling en 
translatie van diagnostische tools
Het tekort aan diagnostische middelen (tests) was 
met name in de eerste maanden van de COVID-19 
pandemie in veel landen een belangrijk probleem. 
Ook Nederland bleek op dit punt te afhankelijk van 
buitenlandse leveranciers. Nederlandse kennis-
instellingen en bedrijven bleken niet in staat om op 
korte termijn zelf diagnostische instrumenten te 
ontwikkelen. 
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Deze afhankelijkheid heeft consequenties voor de 
pandemic preparedness. Diagnostische instrumenten 
zijn immers essentieel om zicht te houden op de 
verspreiding in de mens, zodat public health 
interventies toegespitst kunnen worden op de meest 
actuele situatie en “track and trace” beleid direct 
geïmplementeerd kan worden.

De eisen die gesteld worden aan zulke diagnostica 
zijn hoog. Diagnostische tests moeten snel aan te 
passen zijn aan de karakteristieken van de 
(pandemische) ziekteverwekker. Zij moeten efficiënt, 
gevoelig en betrouwbaar zijn, complementair aan 
reguliere diagnostiek, en bovendien gemakkelijk 
schaalbaar en betaalbaar. 

Afhankelijk van de situatie zullen de eisen die gesteld 
worden aan diagnostica verschillen: e.g. aan 
methoden voor track and trace zullen andere eisen 
gesteld worden dan aan diagnostische testen op 
bevolkingsniveau en aan testen voor het aantonen 
van infectie worden andere eisen gesteld dan aan 
testen die een beschermende immuunrespons 
aantonen. In samenspraak met EMA en domein-
specialisten moeten de regulatoire processen voor  
de evaluatie van deze diagnostische middelen 
gestroomlijnd worden. Er bestaan momenteel ook 
nog uitdagingen met betrekking tot standaardisatie, 
harmonisatie en beschikbaarheid van biobanken en 
referentiemateriaal (e.g. biomimetic virus-like 
particles) om testen mee te valideren. Bovendien 
zullen er meerdere diagnostische platforms 
tegelijkertijd beschikbaar moeten zijn zodat  
‘vendor lock-in’ en in het algemeen de Nederlandse 
afhankelijkheid van enkele (internationale) 
aanbieders of grondstoffen niet te groot wordt.  
Hier ligt een sterk dwarsverband met de 
programmalijn logistiek (P4).

Het gebrek aan gecoördineerde ontwikkeling 
van therapeutica en profylactica
Tijdens de COVID-19 pandemie bestond uiteraard een 
urgente behoefte aan middelen om de virusinfectie  
te voorkomen of te behandelen. Helaas bleken 
bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties 
in Nederland onvoldoende in staat om op korte 
termijn en met voldoende kwaliteit therapeutica en 
profylactica nieuw te ontwikkelen of de waarde van 
bestaande middelen te onderzoeken. Dat kwam ten 
dele door het gebrek aan toegang tot patiënten-
gegevens en testcapaciteit voor off label herinzet  
van bestaande middelen. 

Daarnaast bleek opnieuw dat binnen Nederland  
de diverse (academische) onderzoeksgroepen die 
“targets” voor nieuwe therapeutica ontwikkelen niet 
efficiënt aansluiten op de benodigde industriële 
ontwikkel- en regulatiepijplijnen die wel al binnen 
Nederland aanwezig zijn. Door het gebrek aan deze 
noodzakelijke verbinding was de inzet van deze 
faciliteiten gedurende de pandemie versnipperd.  
De geringe capaciteit binnen BSL3 laboratoria 
beperkte de slagkracht nog verder. Tijdens de 
pandemie bleek ook een gebrek aan capaciteit te 
bestaan in GMP-productie faciliteiten en in GCP-trial 
units die noodzakelijk zijn voor de klinische 
productontwikkeling.

Een belangrijke les uit deze pandemie is dan ook dat 
er een betere ontwikkelingsketen moet ontstaan 
waarbij de publieke en private sector nauw samen-
werken, zowel onder normale omstandigheden als 
tijdens een pandemie. Bovendien is voor de 
gestandaardiseerde klinische evaluatie van mogelijke 
“repurposing” van reeds bestaande middelen in 
pandemische setting coördinatie tussen alle in 
Nederland aanwezige ziekenhuizen noodzakelijk.  
Een andere belangrijke randvoorwaarde is het 
“real-time” delen van data om resultaten direct te 
kunnen implementeren11. De ontwikkelingsketen 
waarin academische kennis vertaald wordt in 
producten bestaat uit verscheidene publieke en 
private partners met uiteenlopende belangen. 
Onderlinge afspraken en vertrouwen kunnen het 
beste worden opgebouwd ‘in vredestijd’, zodat in 
geval van een volgende crisis onvoldoende basis 
bestaat voor samenwerking in deze waardeketen.

In de afgelopen decennia is wereldwijd onvoldoende 
geïnvesteerd in therapeutica voor “pandemic 
preparedness” omdat voor deze middelen geen 
directe afzetmarkt bestaat. Bovendien bestond er een 
gebrek aan profylactica die konden worden ingezet 
voordat vaccins beschikbaar waren. Het ligt in de lijn 
der verwachting dat overheden wereldwijd nu meer 
gaan investeren in deze therapeutica en profylactica, 
waardoor het ook voor marktpartijen aantrekkelijker 
wordt om van hun kant in dit dure ontwikkeltraject te 
investeren. Programmalijn 2 richt zich onder meer op 
het ontwikkelen van therapeutica en profylactica. 

11 ook hier weer een belangrijke link naar P5 en Health-RI
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Kennis over vaccinontwikkeling en 
-productie en implementatie
Primaire preventie door middel van vaccinatie is  
de meest effectieve manier om een (beginnende) 
uitbraak onder controle te krijgen. Vaccins vormen 
daardoor één van de belangrijkste public health 
bijdragen aan het bestrijden van infectieziekten.  
Zij spelen een essentiële rol in het beperken van de 
economische en maatschappelijke schade door een 
uitbraak of pandemie. De diverse problemen die zich 
tijdens de COVID-19 pandemie hebben voorgedaan 
worden hieronder toegelicht.

Hoewel wereldwijd de ontwikkeling van vaccins  
tegen SARS-CoV2 een succesverhaal was, leverden 
Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven hier 
slechts een marginale bijdrage aan. Dat is een 
gemiste kans vanuit economisch perspectief. 
Nederland beschikt over veel kennis en expertise, 
zowel binnen kennisinstellingen als in het bedrijfs-
leven. Een belangrijke voorwaarde om weer een 
prominente rol te spelen in de wereldwijde vaccin-
ontwikkeling is een betere integratie en bundeling 
van academische expertise en industriële infra-
structuur. De academische expertise op het gebied 
van de preklinische en klinische vaccinontwikkeling 
en van de immunologische respons op vaccinaties  
bij mens en dier is nog te gefragmenteerd en sluit 
onvoldoende aan bij de bedrijven die op dit gebied in 
Nederland actief zijn. Er bestaan op dit terrein vier 
belangrijke uitdagingen:

1)   Onderzoek en ontwikkeling (R&D) van vaccins,  
van preklinisch naar klinische ontwikkeling, is 
wereldwijd en zeker in Nederland gefragmenteerd. 
Het ontbreekt voorlopig nog aan een 
geïntegreerde visie en aanpak. Er vindt onvol-
doende translatie plaats van fundamenteel 
onderzoek naar vaccinontwikkeling. De daartoe 
noodzakelijke publiek-private samenwerking is 
niet optimaal in Nederland. Kansen voor 
versterking en bundeling van het vaccinveld in 
Nederland zijn blijven liggen, evenals de 
ontwikkeling van een goed functionerend 
ecosysteem voor de klinische productontwikkeling 
(klinische trial infrastructuur en extramurale  
vaccin infrastructuur).

2)   De ontwikkelingen op het terrein van de 
immunologie hebben innovaties in de formulering 
van vaccins mogelijk gemaakt, met name (m)
RNA-vaccins, een versnelling in de productie  
van vaccins door de ontwikkeling van innovatieve 
productieplatforms en de toepassing van  
systems vaccinology met detectie van vroege 
determinanten voor late bescherming tegen ziekte 

en infectie. Toepassing van deze geavanceerde 
technieken is momenteel nog niet mogelijk in 
Nederland, vanwege de bovengenoemde 
fragmentatie van de expertise en onvoldoende 
aansluiting tussen publieke en private partijen.

3)   Tot voor kort was het Nederlandse publieke 
vaccinatieprogramma vooral gericht op infectie-
ziekten in de kinderleeftijd, met uitzondering van 
de vaccinaties tegen influenza en pneumokokken 
bij kwetsbare personen en senioren. In de 
komende decennia zullen ten gevolge van de 
groeiende prioriteit van de overheid voor 
“preventie” en “gezond ouder worden”, vaccins veel 
breder ingezet gaan worden bij grote groepen van 
(kwetsbare) volwassenen en senioren. Dat betreft 
niet alleen vaccins tegen ziekteverwekkers met 
epidemisch potentieel maar ook vaccins tegen 
frequent voorkomende infecties door (multi-
resistente) pathogenen. Ook deze omslag vereist 
een verdergaande samenwerking tussen 
academische expertise en bedrijfsmatige 
productie en distributie.

4)   Het effectief inzetten van vaccins vereist 
voldoende vertrouwen in vaccins onder de 
bevolking. Afhankelijk van de besmettelijkheid van 
een ziekteverwekker is een hoog percentage 
immuniteit onder de bevolking (groepsimmuniteit) 
nodig om een uitbraak of pandemie tot staan te 
brengen. Het vertrouwen in vaccins staat echter  
in toenemende mate onder druk, waardoor de 
beoogde groepsimmuniteit steeds moeilijker  
wordt bereikt. Het percentage van de Nederlandse 
bevolking dat zich heeft laten vaccineren tegen 
COVID-19 is uiteindelijk hoog, maar eerdere 
vaccinatiecampagnes zoals die tegen HPV hebben 
laten zien dat ook hier het vertrouwen van de 
bevolking de achilleshiel van elk vaccinatie-
programma is. Volgens de WHO is het gebrek  
aan vertrouwen in vaccins zelfs een van de tien 
grootste bedreigingen voor de wereldgezondheid.

Programmalijn 3 richt zich op de uitdagingen rond 
vaccinontwikkeling; bij het bovenstaande punt 4 
(maatschappelijk draagvlak) zal met name 
programmalijn 5 actief zijn. 

Horizontale en ondersteunende aspecten
Logistieke problemen ten aanzien van schaal en 
schaarste
De problematiek zoals die vanuit logistiek en 
toeleveringsketen zichtbaar is geworden, wordt 
gekenmerkt door behoefte aan grootschaligheid en 
door het optreden van schaarste. De enorme schaal 
die gewenst is bij het effectief bestrijden van een 
pandemie, betekent een logistieke onderneming van 
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formaat. Er is een enorme opschaling in de productie 
van diagnostica, therapeutica en vaccins nodig, 
waarbij het geleidelijk ter beschikking komen van 
deze producten specifieke logistieke vraagstukken 
oplevert. Het vaccineren van miljoenen mensen  
met vaccins die bij kamertemperatuur een zeer 
beperkte houdbaarheid hebben, stelde overheden  
en uitvoeringsorganisatie wereldwijd voor  
ongekende uitdagingen.

Schaarste treedt in een pandemie nog op allerlei 
manieren op, zowel in tekorten in apparatuur en 
personeel in de zorg, tekorten in medicijnen, vaccins, 
testmateriaal, medische en logistieke hulpmiddelen, 
als ook in de vorm van tekorten in de reguliere 
economische activiteiten, zoals voedingsmiddelen, 
technologie, bouwmaterialen, etc. Dit laatste wordt 
veroorzaakt doordat in een wereldwijde pandemie 
productielocaties in andere landen, en delen van de 
wereldwijde logistieke infrastructuur, zoals havens, 
opslaglocaties en fabrieken stilvallen door ziekte, 
sterfte of door maatregelen om de verspreiding van 
de ziekte te voorkomen.

Professionals op het gebied van logistiek en de 
toeleveringsketen zijn in principe gewend om dit 
soort vraagstukken routinematig op te lossen, maar  
in een pandemische crisissituatie zijn vraagstukken 
urgenter, grootschaliger en de consequenties van 
falen veel groter. Bovendien is er een veel grotere 
maatschappelijke en politieke betrokkenheid en  
druk bij het prioriteren, adresseren en oplossen  
van vraagstukken.

Programmalijn 4 van APOLLONL richt zich op het 
creëren en versterken van een complete waardeketen 
van onderzoek naar, ontwikkeling van, en productie 
van diagnostische tests, vaccins en behandelingen 
voor de aanpak van een pandemie. 

Het	gebrek	aan	kennis	omtrent	effectieve	
maatschappelijke strategieën ter predictie, 
preventie en bestrijding van een pandemie
De COVID pandemie heeft de wereld overvallen.  
De ontwikkelingen gingen zo snel dat er nauwelijks 
tijd was om een goede afweging te maken van de te 
nemen maatregelen. Bovendien was tevoren moeilijk 
in te schatten wat de consequenties van elke maat-
regel zouden zijn, zowel in termen van gewenste 
effecten (tegengaan van besmettingen en ernstige 
ziekte) als ongewenste economische, maatschappe-
lijke en individuele gevolgen. Op dit moment zijn 
verschillende evaluaties nog gaande en deze zullen  
in de loop van de tijd meer duidelijkheid geven. 

Maar het is hoe dan ook duidelijk dat het zinvol is  
om in de periode waarbij geen sprake is van een 
crisissituatie alle kennis die thans beschikbaar is en 
na evaluatie beschikbaar komt te benutten. Een 
grondige evaluatie van de afgelopen periode en een 
zorgvuldige vergelijking tussen landen kan veel 
kennis opleveren die van groot belang is voor de 
pandemic preparedness.

Tijdens de COVID-19 pandemie is bevestigd dat op  
zich effectieve medisch-technische oplossingen en 
gefundeerde maatschappelijke interventies niet  
altijd ook daadwerkelijk toepasbaar blijken in de 
gehele maatschappijen in alle bevolkingsgroepen.  
Het voorspellen, voorkomen en bestrijden van een 
pandemie vraagt om een combinatie van maat-
schappelijke, juridische, gedragsmatige en 
economische maatregelen en strategieën. Daarbij  
is kennis nodig over de effectiviteit, haalbaarheid, 
maatschappelijk draagvlak en ethische rand-
voorwaarden. Een effectieve combinatie van maat-
regelen en strategieën vereist een breed draagvlak en 
actieve participatie van de bevolking en maatschappe-
lijke sectoren. Het ontbreekt vooralsnog aan duidelijke 
wetenschappelijke evidentie over de effectiviteit en 
brede implementeerbaarheid van een maatregel die 
kan bijdragen aan consistent en uitlegbaar beleid en 
dus aan het creëren van voldoende draagvlak.

Wel is duidelijk dat het vermogen en de bereidheid 
van mensen om bepaald gedrag te vertonen en vol te 
houden, wordt beïnvloed door een breed scala van 
sociaal maatschappelijke, economische en juridische 
factoren. Het gaat bijvoorbeeld om de beleving van 
de risico’s (kans op besmetting en ernst van de 
infectie), de aan- of afwezigheid van een helder 
handelingsperspectief en een vertrouwen dat dit 
helpt om het persoonlijk en maatschappelijk risico te 
verkleinen. Ook de ervaren persoonlijke investering 
en de invasiviteit van de maatregelen en strategieën 
spelen een grote rol. Daarnaast bestaan er altijd 
verschillen in gezondheidsvaardigheden in relatie tot 
moeilijkheid van het gedrag, de toegankelijkheid van 
middelen en het aanpassingsvermogen van (groepen) 
individuen aan de fysieke en sociaal-culturele 
omgeving. Van belang zijn verder de maatschappe-
lijke effecten van beleidskeuzes, de mate van 
onderlinge solidariteit in een samenleving alsmede 
het institutionele en collectieve vertrouwen in 
overheid en wetenschap. Op al deze factoren 
ontbreekt het nu nog aan voldoende specifieke  
data voor Nederlandse bevolkingsgroepen. 
Programmalijn 5 zal zich richten op het verzamelen 
van relevante informatie als basis voor betere 
onderbouwing van beleid.
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Een bijzonder soort maatregelen betreft 
dierpopulaties die een (mogelijke) rol spelen als 
oorspronkelijke bron van een uitbraak of bij verdere 
verspreiding van de ziekteverwekker. Preventie van 
infecties onder dieren heeft uiteraard een hoge 
prioriteit voor elke veehouder of eigenaar van een 
gezelschapsdier. Veranderingen in de omgang met 
gehouden dieren kunnen echter ook consequenties 
hebben voor het infectierisico. Nederland staat aan 
de vooravond van grote transities in de veehouderij 
naar systemen met meer aandacht voor circulariteit, 
dierenwelzijn en de omgeving (stikstof/fijnstof). De 
gevolgen hiervan voor de kans op dierziekten en 
zoönosen zijn niet gemakkelijk te voorspellen; dit 
vraagt om gedegen onderzoek en de ontwikkeling 
van mathematische modellen, die in programmalijn 1 
aandacht krijgen.

Wanneer zich een uitbraak voordoet onder dieren, en 
zeker als er ook risico bestaat op een epidemie bij de 
mens, zijn maatregelen nodig die gepaard gaan met 
maatschappelijke vraagstukken, zoals de ethische 
aspecten van het ruimen of isoleren van dieren en  
het gebrek aan voedselzekerheid als gevolg van 
verstoringen in de voedselketen. Tijdens een 
pandemie kan ook blijken dat gehouden diersoorten 
bijdragen aan de verspreiding van de ziekte-
verwekker. De sociale gevolgen hiervan kunnen groot 
zijn. De COVID-19 pandemie betekende een versneld 
einde van de nertsenhouderij in Nederland. Wat had 
de overheid echter moeten doen als gezelschaps-
dieren zoals honden of katten een belangrijke 
bijdrage hadden geleverd aan de pandemie?

Een urgent probleem dat door de coronacrisis 
duidelijk is geworden, is het gebrek aan kennis, ook 
op het gebied van de hier genoemde sociale gevolgen 
van maatregelen bij mens en dier. Zowel binnen de 
Nederlandse context als internationaal is niet 
duidelijk wat de meest effectieve combinatie van 
strategieën is, afhankelijk van bevolkingsgroep en 
fase van een pandemie. Verschillende groepen, met 
verschillende belangen en wereldbeelden, kunnen op 
zeer uiteenlopende manieren reageren op dezelfde 
maatregelen. Er is nu te weinig inzicht in welke 
interventiestrategieën bij welke doelgroep effectief 
en uitvoerbaar zijn. Verder is meer kennis nodig  
hoe verschillende maatschappelijke sectoren, 
bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs, handels-  
en voedselketen of de arbeidsmarkt, zich kunnen 
voorbereiden op een pandemie en vervolgens 
adaptief kunnen handelen tijdens de verschillende 
steeds wisselende fases van de pandemie. 

De SARS-CoV-2 pandemie heeft laten zien dat 
sommige groepen extra kwetsbaar zijn voor 
besmetting of een ongunstig verloop van de ziekten. 
Hiervoor bestaat een complex aan oorzaken zoals 
bijvoorbeeld gebrekkige informatie in de eigen taal  
of een kwetsbaar immuunsysteem van mensen met 
bijvoorbeeld obesitas of diabetes. We weten nog te 
weinig weten hoe we doelgroepen die het meest 
kwetsbaar zijn, het beste kunnen ondersteunen, liefst 
al voordat zich een volgende uitbraak of pandemie 
zich aandient. Dit vraagstuk raakt aan de bredere 
uitdaging van effectieve preventie door een gezonde 
levensstijl en/of leefomgeving. Het is van belang deze 
preventie dus ook expliciet te richten op versterken 
van weerbaarheid tegen infectieziekten. 

Tijdens een pandemie, is het de grote uitdaging om 
het organiserend vermogen in de samenleving goed 
te benutten en maatschappelijke polarisatie tegen te 
gaan. Dat vraagt om de ontwikkeling van een centrale 
en decentrale aanpak, waarin betrokken organisaties 
adaptief kunnen reageren op de (onvoorspelbare) 
dynamiek in een pandemie.

Het effectief voorkomen en bestrijden van 
pandemieën vraagt om een combinatie van een 
centrale en decentrale aanpak, waarbij de nadruk in 
verschillende fasen van de pandemie kan verschuiven 
en waarbij alle relevante factoren gezamenlijk 
meegewogen worden. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met effecten van maatregelen op andere 
maatschappelijke terreinen dan gezondheid (zoals 
onderwijs, economie, handels- en voedselketen, 
welzijn). Belangrijk is tevens dat deze terreinen 
interacteren. Zo beïnvloeden bijvoorbeeld 
ontwikkelingen op het terrein van economie of 
welzijn (bijv. economische onzekerheid of sociale 
isolatie) de bereidheid om mee te werken aan 
maatregelen gericht op het tegengaan van de 
virusverspreiding. De juiste afwegingen en keuzes  
van maatregelen vereisen kennis van de laatste 
wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de 
bredere maatschappelijke impact van en draagvlak 
voor alle mogelijke maatregelen en de factoren die 
daarop van invloed zijn. Deze kennis moet bovendien 
toegankelijk beschikbaar zijn en door de 
verschillende stakeholders gebruikt kunnen worden 
bij hun afwegingen. Op al deze terreinen zullen in 
programmalijn 5 wetenschappelijk gefundeerde 
instrumenten worden ontwikkeld. 
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De problemen in de data- en publicatiepraktijk 
en goed data stewardship
Data en kennis zijn het fundament voor elke 
effectieve respons op een uitbraak of pandemie.  
Het is van cruciaal belang om toegang te hebben tot 
actuele epidemiologische observaties, in de zorg en 
in de bevolking als geheel. In de huidige COVID-19 
crisis bleek deze gecontroleerde en vertrouwde 
toegang tot ‘Real World Observations’ een enorm 
struikelblok, zowel internationaal als nationaal en 
lokaal. Zelfs in een hoogontwikkeld land als 
Nederland bleek helaas sprake te zijn van een 
zorgwekkende situatie rond de toegankelijkheid  
van data, zowel in de wetenschap als in de 
gezondheids zorg en het veterinaire veld. 

Dit probleem is al eerder gesignaleerd. Zowel in de 
wetenschappelijke praktijk als in de zorgpraktijk  
zijn de methoden van publicatie en effectief beheer 
en (her)gebruik van data niet meegegroeid met de 
immense hoeveelheid aan data die momenteel in alle 
disciplines van de wetenschap wordt geproduceerd. 
Herhaalde studies, onder andere door de Europese 
Commissie in het kader van de European Open 
Science Cloud, laten keer op keer alarmerende 
resultaten zien. De COVID-19 pandemie heeftdie 
tekortkomingen van de huidige data en publicatie-
praktijk echter nog eens pijnlijk aan het licht 
gebracht. Er zijn over de pandemie nu al meer dan 
300.000 wetenschappelijke publicaties in preprint of 
formele wetenschappelijke tijdschriften verschenen. 
Dat lijkt een waardevolle oogst, maar alleen al het 
aantal is voor mensen onleesbaar. Bovendien is de 
kwaliteit en relevantie van veel  
van deze publicaties onduidelijk. 

Toegang tot directe observaties van (ernstig) zieke  
en gezonde mensen bleek ook in het begin van de 
pandemie weer een enorm struikelblok, zowel voor 
academische onderzoekers als voor zorgverleners.  
De problemen rondom veilig hergebruik en de 
vertrouwde data-uitwisseling in de gezondheidszorg 
kwam dan ook in de volle schijnwerpers te staan.  
Met name bleek dat regelgeving op het gebied  
van persoonlijke toestemming en hergebruik van 
zorgdata onvoldoende uitgevoerd werd. Dit probleem, 
dat overigens het geheel van de gezondheidszorg en 
het medisch wetenschappelijke onderzoek en raakt, 
is door het maatschappelijk belang van een respons 
op de pandemie duidelijk op de agenda gezet.

Samengevat zijn de grootste problemen die aan het 
licht kwamen: 
•  de evaluatie en beloningsstructuur in de weten-

schap en de zorg staan efficiënt (her)gebruik van 
data in de weg;

•  data zijn met name voor computers bijna niet te 
vinden;

• toegang is niet goed geregeld en;
•  de formaten waarin de data worden gepresenteerd 

ondersteunen geen interoperabiliteit tussen silo’s 
en disciplines.

Zelfs als data vindbaar, toegankelijk en technisch 
interoperabel zijn, zijn zij meestal onvoldoende 
beschreven met relevante metadata, inclusief details 
betreffende het generatie-proces en de context 
waarin de data oorspronkelijk werden verzameld. 
Hergebruik van zulke data is daardoor zeer moeilijk 
en het overgrote deel van de data die worden 
gegenereerd voor een bepaald ad-hoc doel, wordt  
in de praktijk zelden hergebruikt. Deze slechte 
‘provenance’ (metadata over de herkomst) van data  
is dan ook een belangrijke factor in de huidige 
reproduceerbaarheidscrisis in de wetenschap.  
Nu elke tak van wetenschap en elk domein van het 
maatschappelijk leven intens beïnvloed wordt door 
de datastromen die allerlei sensoren en instrumenten 
voortdurend produceren, is het onontkoombaar om 
ook de manier waarop we met deze data omgaan 
grondig te herzien en het produceren van data 
onlosmakelijk te verbinden met goed data rent-
meesterschap (data stewardship). 

Ook in een hoogontwikkeld land als het onze blijft 
data-uitwisseling en hergebruik in de gezondheids-
zorg zelf eveneens een heikel punt. Een van de grote 
onderliggende problemen is dat de data veelal in 
gesloten systemen zitten die geplaagd worden door 
monopolie-posities en vendor-lock-in, zoals bij 
verschillende Elektronische Patiënten Dossiers 
(EPDs). De strikte privacyregels (GDPR/AVG) hebben 
aan deze ernstige situatie alleen nog maar een 
additionele laag complexiteit toegevoegd. Een 
oplossing voor dit probleem en veel van de 
eerdergenoemde problemen ligt in het afdwingen en 
ondersteunen van FAIR data – een systematiek waarin 
Nederland wereldwijd koploper is.

Het is echter gebleken dat FAIR guiding principles 
regelmatig op sociale weerstand stuiten bij 
gevestigde instituten en bedrijven die weinig belang 
hebben bij de gewenste veranderingen. 
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Dit probleem doet zich voor vanaf waardevolle 
cohortstudies die slechts door weinigen optimaal 
gebruikt kunnen worden, via EPD-leveranciers die 
vendor lock-in situaties willen prolongeren tot de  
‘big five’ in de cloud business die oneigenlijk gebruik 
maken van privédata van hun gebruikers. Ook in de 
biomedische wetenschap, de gezondheidszorg en het 
veterinaire veld in Nederland zijn de bovengeschetste 
problemen een enorm vertragende factor.

2.3 Doelstelling

Algemeen
Het publiek-private APOLLONL Consortium heeft tot 
doel de hierboven beschreven problemen en zwakten 
op te lossen door middels onderzoek en innovatie 
diverse producten en diensten te genereren die  
het mogelijk maken fundamentele en duurzame 
verbeteringen op het gebied van voorspelling, detectie, 
preventie en bestrijding van infectieziekte uitbraken 
gestructureerd door te voeren. Hiermee wordt beoogd 
de ervaringen uit de COVID-19 pandemie met haar 
enorme maatschappelijke en economische impact  
te transformeren in kansen voor de toekomst.  
De primaire focus van dit initiatief ligt op virale 
infectieziekten. De kennis, technologische platforms, 
producten en diensten ontwikkeld in dit project 
kunnen daarnaast worden gebruikt om een breder 
scala aan ziekteverwekkers het te hoofd bieden. 

APOLLONL beoogt de ontwikkeling van een eco-
systeem dat ook functioneel is in periodes zonder een 
acute epidemische dreiging. Bij een daadwerkelijke 
(dreigende) uitbraak van een nieuwe infectieziekte 
kan deze capaciteit met grote efficiëntie worden 
gemobiliseerd en opgeschaald in een ‘alle hens aan 
dek’ scenario. Het programma is dus zowel gericht op 
het reduceren van de impact van een toekomstige 
uitbraak als op het genereren van economische groei 
en maatschappelijke voordelen op de kortere termijn. 

In Hoofdstuk 3 worden de doelstellingen van het 
APOLLONL consortium op de niveaus van voorspelling, 
detectie, preventie en respons en op het niveau van 
horizontale en ondersteunende aspecten uitvoerig 
besproken. Hierbij wordt tevens de link gelegd met 
de maatschappelijke voordelen en het huidige- en 
lange termijn economische verdien vermogen van 
deze doelstellingen.

In deze paragraaf beperken wij ons tot de brede 
doelstellingen en visie voor dit programma.

De lange termijnvisie van het APOLLONL consortium is:

Een toekomst waarin de maatschappelijke en 
economische gevolgen van de pandemische 
verspreiding van ziekteverwekkers sterk verminderd 
worden door een optimaal functionerend kennis- en 
logistiek ecosysteem.

Om deze lange termijnvisie te realiseren, ziet het 
APOLLONL als zijn missie:

Het realiseren en duurzaam maken van een erkend 
en goed bestuurd, publiek-privaat, kennis-, 
innovatie- en expertisenetwerk dat ook beleids-
beslissingen en -uitvoering ondersteunt en 
faciliteert op het gebied van preparedness en 
response op infectieziekten met epidemisch dan 
wel pandemisch potentieel.

In het geval van uitbraken zoals de huidige is 
vanzelfsprekend zijn het voorkómen van menselijk 
leed en het onder controle houden c.q. krijgen van de 
verspreiding van het virus vanzelfsprekend de 
belangrijkste doelen. De invloed op de economische 
aspecten van de maatschappij is daarvan een 
afgeleide. Toch is de economische schade en de 
maatschappelijke onrust die met de pandemische 
respons gepaard gaat ook een wake-up call voor  
onze maatschappij. Het verdienvermogen van de 
Nederlandse maatschappij is voor iedereen zichtbaar 
verschrompeld, met veel maatschappelijk leed  
tot gevolg dat niet direct met de ziekte zelf te  
maken heeft.

Allereerst kan met een betere benadering van dergelijke 
uitbraken verlies worden voorkómen. Dit is - echter 
moeilijk in harde economische cijfers te vangen. 
Wanneer dankzij goede voorspellende technieken een 
uitbraak beperkt blijft tot enkele individuen, zullen we 
nooit weten hoe veel leed en welke miljardenschade  
zijn voorkomen (de zogeheten preventieparadox).  
We kunnen wel, op basis van de huidige pandemie,  
een schatting doen van de maatschappelijke en eco-
nomische schade. Tastbaarder is de mogelijke bijdrage 
van ons consortium aan een veel sterkere positie van 
Nederland in het inter nationale speelveld van kennis, 
kunde en infra structuur op dit gebied en de concrete 
producten en diensten die in de komende jaren in de 
markt worden gezet. In hoofdstuk 4 wordt de eco-
nomische impact van APOLLONL verder onderbouwd.
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De volgende deliverables worden beoogd in APOLLONL:
 

Tabel 1 Overzicht deliverables APOLLONL op hoofdlijnen per werkpakket

Programmalijn 1
WP 1.1 Ontwikkeling van nieuwe detectiemethodieken. Modellen voor vroege detectie van nieuwe pathogenen. Fingerprints van virussen en 

micro-organisme
WP 1.2 Concepten voor een meer duurzame inrichten van de veehouderij, waarbij rekening wordt gehouden met de verspreiding van pathogenen
WP 1.3 Risico-mapping tools voor pathogeen (her)introductie en hotspot identificatie in wildlife en dierlijke agroproductiesysteem

Snelle, schaalbare en kosteneffectieve concepten en technologieën die tot nieuwe surveillance en monitoringssystemen kunnen leiden
WP 1.4 Benaderingen die de transmissie binnen en tussen bedrijven in diersectoren beperken
WP 1.5 Methoden om virussen en bacteriën in de lucht te meten
WP 1.6 Het opzetten van een diergebonden data-infrastructuur voor effectieve syndroom en infectieziekten surveillance
Programmalijn 2
WP 2.1 Drie nieuwe platformtechnologieën ontwikkeld voor diagnostiek

Opschalingscapaciteit voor minstens 1 nieuwe platformtechnologie diagnostiek opgebouwd (in PL2 en PL4 gecombineerd)
Biobank ten behoeve van validatie van diagnostica operationeel en samples beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars

WP 2.2 Vier nieuwe serologische diagnostica ontwikkeld op basis van reeds aanwezige platform technologie
WP 2.3 Ontwikkeling van ten minste vijf breed-spectrum targeted therapeutica 
WP 2.4 Ontwikkeling van ten minste twee profylactica
WP 2.5 Drie nieuwe in vivo modellen en minstens 2 in vitro modellen voor het prioriteren van nieuwe therapeutica en profylactica
WP 2.6 Faciliteit voor vroegklinische (fase 1) studies operationeel en minstens 1 trial studie uitgevoerd
WP 2.7 Opzetten van een inclusief Nederlandse trial studie netwerk voor fase 2-4 studies met minstens 1 trial studie uitgevoerd
Programmalijn 3
WP 3.1 Binnen 3 jaar zullen de eerste 4 vaccin platforms ontwikkeld worden tot manufacturing schaal voor fase 1 klinische studies.

Binnen 2 jaar zal een succesvolle test run van prototype ontwikkeling tot en met het opschalen van productie voor een fase 1/2 studie 
voltooid zijn. Binnen 3 jaar zal verbetering van de stabiliteit van vaccins aangetoond zijn zodat opslag bij kamertemperatuur mogelijk is.
Binnen 4 jaar zullen minimaal 3 studies uitgevoerd zijn worden om alternatieve vaccinatie toedieningsroutes te vergelijken  
intramusculaire vaccinatie.

WP 3.2 / 
WP 4.10

Multi-purpose vaccinproductiefaciliteiten (kenniscomponent)

WP 3.3 Binnen 1 jaar na de start zal Translational Vaccinology XL opgericht zijn ter versterking van publiek-private samenwerking  
volledig ingebed in de bestaande netwerk rondom fase en 1 en 2 vaccin studies. 7 jaar na opzet zal Translational Vaccinology XL 
zelfvoorzienend zijn door onderzoeksopdrachten en uitvoering van (internationale) vaccin studies. Binnen 7 jaar levert Nederland  
een significante bijdrage aan het decoderen van het menselijk immunoom.

WP 3.4 Binnen 2 jaar zal kennis over de percepties van burgers (en verschillen tussen burgers) over nieuwe platforms en technologieën beschikbaar zijn.
Binnen 3 jaar zal er een vaccin educatie programma opgezet zijn, afgestemd met relevante partijen, en binnen 4 jaar zal dit programma in 
toenemende mate uitgerold zijn binnen de relevante organisaties (onderwijs, GGD, kennisinstituten). Binnen 4 jaar zal er een ‘evidence-
based’ methodologie ontwikkeld zijn voor het betrekken van burgers (kinderen en volwassenen) in vaccin trial onderzoek, en experimenteel 
bewijs over preferenties voor belangrijke design en communicatie keuzes bij het bevorderen van vaccinatie-bereidheid en -acceptatie. 
Binnen 2 jaar na de start zal Nederland een significante bijdrage leveren aan het opzetten en uitrollen van wereldwijde netwerken voor 
vaccinatie bij kinderen, zwangere vrouwen en overige volwassenen inclusief ondersteunende gedragsinterventies ter bevordering van 
vaccinatie-acceptatie. 

Programmalijn 4
WP 4.1 Integrale waardeketen voor ontwikkeling, testen en productie van vaccins, geneesmiddelen en diagnostica
WP 4.2 Productie-logistieke strategieën voor de opschaling en efficiënte productie van vaccins, geneesmiddelen en diagnostica
WP 4.3 Mitigerende strategieën om kwetsbaarheden in de productieketens te neutraliseren
WP 4.4 Aaneengesloten ecosysteem voor het ontwikkelen, testen en produceren van diagnostica, therapeutica en vaccins
WP 4.5 Strategieën om distributiecapaciteit en leveringszekerheid te waarborgen, ook tijden pandemieën

Strategieën voor een robuust en efficiënt distributienetwerk voor vaccinatie
WP 4.6 Nieuwe technologie voor (geconditioneerd) vervoer en opslag van biologicals

WP 4.7 Organisatie-ondersteuning voor het efficiënt draaien van klinische studies
Nieuwe modellen voor publiek-private sturing op operationele processen tijdens crises

WP 4.8 Interactie tussen bedrijven, overheid en burgers in het kader van de kritische supply chain en logistieke processen
WP 4.9 Adoptie FAIR data principes in medische supply chains en logistieke ketens
WP 4.10 / 
WP 3.2 

Multi-purpose vaccinproductiefaciliteiten (kenniscomponent)

Programmalijn 5
WP 5.1 Platform met wetenschappelijk onderbouwd afwegingskader en instrumenten (prototypes) om het effect van interventies  

op meerdere maatschappelijke terreinen te wegen en in te voeren met breed draagvlak 
WP 5.2 Maatregelen, interventies, producten en diensten o.a. uit WP 1 die samen met verschillende (kwetsbare) groepen en beleidsmakers zijn 

(door-)ontwikkeld en gevalideerd
WP 5.3 Op meerdere maatschappelijke effecten geëvalueerde interventies, maatregelen en instrumenten uit WP 1- 2 middels simulaties, 

experimenten, fieldlabs (internationaal, nationaal, regionaal, individueel) in diverse context
WP 5.4 Inzicht in randvoorwaarden voor succesvolle implementatie en opschaling van de sociaal-maatschappelijke strategieën, interventies en 

instrumenten (WP 1-3)
Programmalijn 6
WP 6.1 De opzet van een gedistribueerd netwerk van goed getrainde data stewards bij alle partners dat er met de data generatoren voor zal zorgen 

dat alle data FAIR aan de bron en ‘Fully AI Ready’ zijn
WP 6.2 Dataopslag in een vorm waarin hergebruik door mensen en machines optimaal gewaarborgd is
WP 6.3 Data hergebruik en analyse voor use cases
WP 6.4 Standaardisatie en afsprakenstelsels op basis van de door de GO FAIR Foundation verfijnde FAIR principes die als richtlijn worden genomen 

voor implementatie

Multi-purpose 
vaccin productie-

faciliteiten 
(infra structuur-

component)
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Doelstelling en basisaanpak programmalijn 
1: Voorspelling en detectie

Het is de doelstelling van programmalijn 1 om te 
komen tot een proactieve, preventieve (One Health) 
benadering van infectieziekten met epidemisch 
potentieel, waarbij in een zo vroeg mogelijk 
stadium en zo accuraat mogelijk:

1.  Voorspellingen kunnen worden verricht omtrent 
de risicofactoren die bijdragen aan het epidemisch 
potentieel van pathogenen, circulerend in wilde 
dieren en gehouden dieren (landbouwhuisdieren, 
gezelschapsdieren),

2.  Deze risicofactoren te detecteren;
3.  Scenario-analyses te ontwikkelen voor het 

beoordelen	van	effecten	van	veranderingen in 
de dierhouderij op de kans op introducties en 
verspreiding van zoönosen.

4.  Tijdige preventieve maatregelen te treffen die 
bijdragen aan de verkleining van het risico op het 
ontstaan en de (her)introductie van infectieziekten 
vanuit exotische en gehouden dieren en het milieu, 
en het beperken van de omvang/impact na 
introductie.

Use-case: ontwerp en de ontwikkeling van de dierlijke 
agrofood keten van de toekomst

Programmalijn 1 wordt door middel van een use-
case/ proof of concept ingevuld voor het ontwerp en 
de ontwikkeling van de dierlijke agrofood keten 
van de toekomst.

Het is algemeen onderkend, en bijvoorbeeld ook  
in het rapport van de Expertgroep Zoönosen in 
verschillende aanbevelingen uitgelicht12, dat 
uitbraken en pandemieën vaak ontstaan uit infecties 
bij wilde dieren die mensen besmetten in recht-
streeks contact of indirect via landbouwhuisdieren  
of gezelschaps dieren. De kans is groter dat de 
introductie van een opkomende infectie vanuit wilde 
dieren in een (sub)tropisch gebied plaatsvindt, maar 
ook in Nederland is besmetting vanuit bijvoorbeeld 
trekvogels een potentiële bron. Bovendien circuleren 
ook bij landbouwhuisdieren virussen die door 
mutaties pandemisch potentieel kunnen ontwikkelen. 

Mede vanwege de hoge dichtheid aan landbouw-
huisdieren beschikt ons land over een relatief goed 
functionerend zoönose- en diergezondheids-
monitoring systeem. Het Nederlandse dierlijke 
agro-food systeem staat echter ook aan de vooravond 
van een immense transitie-opdracht die meer recht 

12 ‘Zoönosen in het vizier – Rapport van de expertgroep zoönosen’, Henk Bekedam, juni 2021.

moet doen aan biodiversiteit, klimaat, dierwelzijn  
en natuurlijke leefomgeving en de wensen van 
consumenten voor wat betreft productiewijzen en 
omgevingsbelasting. Daarbij wordt met diverse 
inrichtingsvormen geëxperimenteerd, die gevolgen 
hebben voor de interacties tussen dieren op vee-
houderijen, wilde dieren en mensen en de mogelijke 
verspreiding van ziektekiemen tussen dieren en 
bedrijven in een keten. Momenteel wordt echter 
slechts beperkt rekening gehouden met de effecten 
van deze transities op mogelijke introductie en 
verspreiding van ziekteverwekkers. Hiermee vormt 
deze transitie een natuurlijk experiment dat begeleid 
moet worden om deze risico’s waar mogelijk te 
identificeren, doorgronden en beperken. 

Het combineren van deze ontwikkelingen met een 
gerichte onderzoekagenda rondom infecties (en het 
beheersen daarvan) biedt unieke mogelijkheden om 
de rol van veehouderij in het ontstaan van infectie 
uitbraken met epidemisch potentieel te doorgronden 
en uiteindelijk te beperken. Nederland is bij uitstek 
geschikt als living lab voor het in programmalijn 1 
voorgenomen onderzoek omdat het één van de meest 
dichtbevolkte landen ter wereld is met een zeer grote, 
innovatieve, wereldwijd toonaangevende agrosector, 
en een grote populatie aan wilde dieren (met name 
trekvogels en knaagdieren). 

Als klein land is Nederland afhankelijk van inter-
nationale samenwerking. Daar ligt dan ook een grote 
kans om als ‘gidsland’ belangrijke internationale 
bijdragen te leveren met grote economische impact 
voor Nederlandse bedrijven, met name MKB’s en 
PPP’s die geavanceerde biomedische technieken  
en diagnostica ontwikkelen.

Dit innovatieve en uiteindelijk toepassingsgerichte 
onderzoek vereist een integrale en interdisciplinaire 
benadering waarbij One Health aspecten betreffende 
gezondheid mens, dier en ecosysteem met elkaar 
worden verbonden. Om de mogelijke gevolgen van 
nieuwe inrichtingsvormen van de dierhouderij te 
kunnen evalueren wordt een zorgvuldige analyse 
uitgevoerd van het huidige dierlijke agrofoodsysteem 
en de veranderingen daarin. Ook is inzicht nodig in 
specifieke (kenmerken van) ziekteverwekkers. Deze 
informatie is nodig om antwoord te geven op de vraag 
of de waargenomen of geanticipeerde systeem-
veranderingen leiden tot een hoger risico op 
introductie en verspreiding van ziekteverwekkers  
in bedrijven, tussen bedrijven en naar de mens. 
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Gedetailleerde kennis over deze risico’s en de 
bijbehorende risicofactoren biedt vervolgens 
aanknopingspunten voor beleid. Als er inderdaad 
sprake zou zijn van een duidelijk verhoogd risico, kan 
dit worden beperkt door aanpassingen in het ontwerp 
van bedrijven, de inrichting en het management.  
Ook kan deze kennis worden ingezet bij de ruimtelijke 
ordening van landelijke gebieden. Met innovatieve 
detectietechnieken kan de aanwezigheid van 
ziekteverwekkers in het milieu worden gemonitord, 
om eventuele problemen bijtijds te ontdekken.
Het ontwerp en de ontwikkeling van een dierlijke 
agrofood keten van de toekomst wordt gecombineerd 
en begeleid met:

1.  Innovatieve voorspellingsmodellen en 
detectietechnieken van infectieziekte-uitbraken 
en risico’s in de uiteenlopende interacties tussen 
mens en dier (landbouwhuisdier, gezelschapsdier, 
wild dier).

2.  De ontwikkeling van innovatieve non-
farmaceutische interventies om de kans op 
introductie en amplificatie van pathogenen die 
kunnen leiden tot uitbraken te verkleinen en 
transmissie in geval van een uitbraak, epidemie  
of pandemie te verkleinen.

3.  Design en ontwikkeling van nieuwe kosten-
effectieve	infrastructurele	concepten	voor	
direct on-site en automatisch testen voor 
pathogeen-varianten zodat de technologische 
capaciteit beschikbaar is om transmissie ook 
werkelijk vast te stellen bijvoorbeeld via de lucht, 
mest of water.

Deze innovaties worden ondersteund met kennis-
ontwikkeling gericht op het uitbreiden van onze 
kennis omtrent:

4.  De evolutionaire ‘pathways’ van mogelijke 
virusvarianten waardoor bepaalde mutaties en 
‘variants of concern’ beter kunnen worden 
voorspeld, zelfs voordat deze mutaties circuleren, 
ten behoeve van meer gerichte monitoring en 
surveillance strategieën.

5.  De transmissieroutes van pathogenen door 
interacties van landbouwhuisdieren met wilde 
dieren en mensen, en via vectoren zoals muggen  
of teken, via de lucht, voedsel- en voederketens 
waarmee ook wordt bijgedragen aan inzicht op 
basis waarvan transmissie kan worden verminderd, 
ook tussen mensen.

6.  Onderzoek naar risico’s op uitbraken van 
infectieziekten op basis waarvan de transitie van 
de veehouderij zo nodig kan worden bijgestuurd.

Doelstelling en basisaanpak programmalijn 2: 
Diagnostiek, therapeutica en profylaxe

Diagnostiek: Voor een snelle en effectieve respons  
op uitbraken is de doelstelling om een versnelling te 
bereiken in de ontwikkeling en implementatie van 
innovatieve diagnostische tools. Bij versnelde 
inzetbaarheid van efficiënte en effectieve 
diagnostische tools kan al in een vroege fase van een 
uitbraak een effectieve track and trace strategie 
worden opgezet en wordt er zicht gehouden op de 
uitbraak. In latere fasen van een uitbraak kan het 
noodzakelijk zijn om op grotere schaal diagnostische 
surveillance in te zetten voor monitoring van 
omgevingsmonsters (bijv. afvalwater) en grotere 
groepen personen te testen. 

Aparte aandacht gaat uit naar de immuno-diagnostiek, 
waarmee beschermende immuun responsen 
aangetoond kunnen worden. Deze kunnen sterk 
verschillen tussen verschillende ziekteverwekkers en 
patiëntengroepen. Toegang tot biobanken en 
mogelijk real world data van vaccinstudies zullen dan 
ook onontbeerlijk zijn bij de ontwikkeling van deze 
vormen van diagnostiek (zie PL6). 

Heldere mechanismen voor standaardisatie, 
kwaliteitscontrole en harmonisatie tussen alle 
diagnostische instanties zijn van cruciaal belang  
om snelheid en kwaliteit te behouden in een 
pandemische setting. Tegelijk moet er afstemming 
plaatsvinden om een diversiteit van diagnostische 
technieken te behouden die noodzakelijk is om 
schaalbaarheid en het risico op afhankelijkheid van 
grondstoffen en/of producenten te voorkomen (PL4).

Therapeutica en profylactica
Om schade ten gevolge van een uitbraak zo veel 
mogelijk te beperken, is de versnelde beschikbaar-
heid van geneesmiddelen van groot belang. Door  
het profylactisch gebruik in hoog-risicogroepen  
(bijv. frontlinie zorgmedewerkers) kunnen essentiële 
voorzieningen behouden worden met zo min mogelijk 
risico. Daarnaast kan schade beperkt worden door 
adequate behandeling van patiënten. Voorts kunnen 
autonoom toedienbare breed-beschermende 
profylactische middelen, zoals neussprays, helpen  
om de verspreiding van een virus te remmen en te 
voorkomen dat het uitgroeit tot een grootschalige 
uitbraak. Het direct toepassen van effectieve 
behandeling van mensen die al besmet zijn kan 
eveneens bijdragen aan het beperken van de 
verspreiding van de infectie.



APOLLONL | PROPOSITIE 2DE RONDE NATIONAAL GROEIFONDS | MINISTERIE VWS | TOPSECTOR LSH, DEN HAAG, 31 OKTOBER 202132

Om de versnelling van ontwikkeling en implementatie 
van profylactica en therapeutica te bewerkstelligen 
zal er innovatie moeten plaatsvinden in de 
verschillende onderdelen van het ontwikkelproces. 
Even belangrijk is dat ook de verbindingen tussen de 
verschillende onderdelen verstevigd worden, opdat  
er een zeer efficiënte pijplijn ontstaat voor de 
ontwikkeling van therapeutica en profylaxe voor  
het rationaliseren en gericht testen van bestaande 
middelen voor repurposing. Belangrijke onderdelen 
van de ontwikkelpijplijn waarin geïnvesteerd moet 
worden is het opzetten en opschalen van capaciteit 
van faciliteiten voor preklinische onderzoek, zoals 
organoids, muismodellen en andere knaagdieren, en 
een uitwerking van de rol van non-human primates, 
vroegklinische GCP- faciliteiten en CHIM studie 
faciliteiten, alsmede een gecoördineerd netwerk  
voor fase 3 klinische faciliteiten. Bovendien moet  
er geïnvesteerd worden in het “stockpilen” van 
breedspectrum anti-infectieve middelen die direct 
inzetbaar zijn wanneer en waar nodig. Integratie van 
maatschappelijke aspecten, FAIR data, toegang tot 
patiëntgegevens en logistieke flexibiliteit is hierbij 
cruciaal, evenals een doorlopende betrokkenheid  
van regulatoire instanties zoals EMA, CBG en CCMO.

In de respons op de COVID-19 pandemie heeft vooral 
repurposing van beschikbare middelen een 
belangrijke rol gespeeld. Hierbij is van groot belang 
dat bestaande middelen die worden gesuggereerd  
als behandeling van een nieuwe infectieziekte snel 
kunnen worden gescreend, niet alleen in relevante 
ziektemodellen maar ook in de dagelijkse zorg-
praktijk en dat het kaf zo snel mogelijk van het koren 
wordt gescheiden. 

In deze programmalijn komt een kennisnetwerk tot 
stand, gekoppeld aan (computer-geassisteerde) 
rationalisatie op basis van bekende biologische 
interacties, en gecontroleerde off label toepassing in 
klinische setting. Tevens zal worden bestudeerd wat 
de logistieke, economische en ethische problemen 
zijn die een nieuw gebruik van een bestaand middel 
met zich mee zou kunnen brengen, zoals het 
tegemoetkomen aan de massale vraag en de 
gevolgen voor de andere patiëntenpopulaties die  
het middel nodig hebben. 

Doelstelling en basisaanpak Programmalijn 3: 
Vaccinontwikkeling, valorisatie en 
implementatie

Vaccinonderzoek en ontwikkeling
Het doel van deze programmalijn is om in een periode 
van 2-3 jaar een netwerk op het terrein van de 
vaccinologie te creëren waarin academische en 
biofarmaceutische bedrijven goed met elkaar 
verbonden zijn. In Nederland is een aantal grote 
internationale bedrijven gevestigd die vaccins 
ontwikkelen voor mensen (Janssen Vaccines, Batavia 
Biosciences, Bilthoven Biologicals) en voor dieren 
(MSD Animal Health). Tevens worden in het 
biofarmaceutische bedrijf HALIX vaccins 
geproduceerd op basis van virale vectoren en 
recombinante eiwitten. Het doel is om deze kernen 
van excellentie structureel en duurzaam in een 
publiek-privaat samenwerkingsverband te laten 
opereren, zodat zij elkaar kunnen versterken. Dit 
samenwerkingsverband is open en gestoeld op 
voortschrijdend inzicht, waardoor nieuwe partijen 
kunnen aansluiten.

Analoog aan Programmalijn 2, moet er een efficiënte 
pijplijn ontstaan waarin vaccins ontwikkeld kunnen 
worden en eventueel beschikbare vaccins voor 
repurposing gerationaliseerd en gericht klinisch 
getest kunnen worden. Er moet geïnvesteerd worden 
in enkele belangrijke onderdelen van de ontwikkel-
pijplijn, met name in: 
• preklinische modellen 
•  bundeling van kennis en expertise op het gebied 

van translationele vaccinologie
• vroeg-klinische vaccintrial faciliteiten 
• CHIM-studie faciliteiten en 
•  een gecoördineerd netwerk voor klinische fase 3/4 

studies.

Binnen deze programmalijn valt ook het decoderen 
van het menselijk immunoom. Weliswaar hebben we 
veel vaccins die effectief zijn, maar we weten niet 
(precies) waarom ze effectief zijn, en waarom ze bij 
sommige groepen beter werken dan bij anderen. 
Gedetailleerd onderzoek hoe de ziekteverwekker en 
het lichaam op elkaar reageren, levert inzicht op in  
de de regels en de componenten van immuniteit.  
Op basis hiervan kunnen effectieve vaccins, 
diagnostica en immuuntherapieën worden 
ontwikkeld.13 

13 Zie onder andere: nature.com/articles/s41586-019-0934-8
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Technologieplatforms en methoden zullen worden 
ontwikkeld waarmee op zeer gevoelige wijze de door 
vaccins opgewekte immuniteit gemeten kan worden.
APOLLONL zal in een nationaal netwerk bundeling 
plaatsvinden van alle kennis, kunde en infrastructuur 
op het brede gebied van immunologische responsen 
op vaccins het preklinisch onderzoek, de evaluatie, 
productie en implementatie van vaccins. Dit 
Translationeel Vaccinologie Netwerk zal de publiek-
private samenwerking optimaal kunnen organiseren. 
Zo wordt een landelijke infrastructuur gecreëerd om 
innovaties direct toe te passen en vaccin ontwikkeling 
te versnellen. 

Vaccin Trials
De beschikbaarheid van een vaccin trial programma 
in combinatie met het translationele vaccinologie-
netwerk Translational Vaccinology XL (3.3) biedt de 
mogelijkheid tot het aangaan van een preferential 
partnership met biofarmaceutische bedrijven in 
Nederland maar ook met internationale producenten. 
Het netwerk kan in opdracht van deze bedrijven hun 
producten analyseren in de core capaciteit en bij 
dragen aan de productontwikkeling en evaluatie  
van veiligheid, effectiviteit, bijwerkingen en 
immunologische responsen tegen vaccins.  
Het vergroten en centraal aansturen van vaccin  
trial capaciteit gecombineerd met uitgebreide 
immunologische analyses zorgt voor een aan-
trekkelijke uitgangspositie voor samenwerking  
met bedrijven die actief zijn op het gebied van 
vaccinontwikkeling. 

De aanwezigheid van een maternaal immunisatie 
netwerk biedt de mogelijkheid om de veiligheid en 
effectiviteit van vaccins bij zwangere vrouwen en hun 
pasgeboren kinderen te bestuderen voor en tijdens 
een uitbraak. In het netwerk zal een infrastructuur 
worden ontwikkeld die bij een volgende uitbraak  
van een infectieziekte de mogelijkheid biedt de 
grootschalige implementatie van een vaccinatie-
programma sneller, beter en meer gecoördineerd 
door te voeren. Hiermee zal een infrastructuur 
worden ontwikkeld die op onderdelen bij een 
volgende uitbraak van een infectieziekte 
gecoördineerd kan worden ingezet in een nationale 
crisisbeheersingstructuur (zoals VWS en RIVM in 
Nederland). 

Deze programmalijn zal conform de voorwaarden van 
het Groeifonds een sterke publiek-private samen-
werking opbouwen met vaccinproducenten. 
Samenwerking met andere bedrijven die betrokken 
zijn bij vaccinontwikkeling zal gezocht worden via 
HollandBio. 

Essentiële aanvullende expertise op terreinen zoals 
gedragswetenschappelijk onderzoek, farmaco-
economie, ethiek, modellering van vaccins en de 
regulatoire economische, internationale en politieke 
aspecten rondom vaccinatie zal in overleg met 
Programmalijn 5 geïntegreerd worden in dit 
samenwerkingsverband.

Deze Programmalijn beoogt daarnaast bij te dragen 
aan Programmalijn 4 die de diverse logistieke 
aspecten van vaccinatie zal onderzoeken en met 
Programmalijn 5 een bijdrage te leveren aan het 
verbeteren van publieksvoorlichting, onderwijs en 
opleiding voor vaccinatie (passend bij de prioriteit 
van VWS en O&W voor preventie en gezond ouder 
worden).

Horizontale en ondersteunende aspecten, 
Programmalijnen 4-6

Doelstelling en basisaanpak programmalijn 4: 
Productie en logistieke ketens 

Verbetering van de logistiek ten aanzien van 
schaal en schaarste
De eerste doelstelling in het kader van keten-
management en logistiek is het vergaren van de 
kennis en middelen die nodig zijn om te voorkomen 
dat in een volgende pandemie schaarste ontstaat, 
met name op het vlak van medische hulpmiddelen, 
medische apparatuur, tests, geneesmiddelen en 
vaccins. In dit kader wordt als uitgangspunt genomen 
dat bekend is wat er beschikbaar moet zijn. Deze 
programmalijn is erop gericht om erachter te komen 
hoe productie, distributie en alternatieve 
toepassingen van producten en mensen zo vorm-
gegeven moeten worden dat schaarste zoveel 
mogelijk wordt voorkomen, dat bij schaarste de 
verdeling van middelen op het juiste moment op de 
juiste plaats wordt gerealiseerd en dat er geen  
sprake is van overschotten na de pandemie. 

De doelstelling van deze pijler wordt opgehangen aan 
een aantal ‘moonshots’, waarmee een beeld ontstaat 
waar de te onderscheiden activiteiten uiteindelijk toe 
moeten leiden. Deze moonshots zijn:

1)  Ontwikkeling en productie in de waardeketen: 
Het binnen 12 maanden na karakterisering van de 
ziekteverwekker beschikbaar hebben van 
voldoende vaccins (en testmateriaal/genees-
middelen) om een pandemische virale infectie in 
elk geval binnen Nederland en liefst mondiaal te 
kunnen bestrijden. Indien het om een nieuwe 
variant van een reeds bekend virus gaat (en dus 
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geen nieuw virus) waarvoor een nieuw vaccin  
nodig is en/of indien productie binnen APOLLONL 
plaatsvindt, met een transparant proces van 
clinical trials en productieprocessen, kan een 
versnelling worden verwacht van mogelijk enkele 
maanden.

2)   Distributie: Het binnen 6 maanden na markt-
toelating vaccineren van de totale Nederlandse 
bevolking. Dit is met inbegrip van moeilijk 
bereikbare en specifieke doelgroepen, nodig om 
de pandemiemaatregelen te kunnen opheffen. 
Deze 6 maanden overlappen enigszins met de 
productietermijn. Gaandeweg de opschaling van 
productie komt namelijk ook de distributie op 
gang. Verdere versnelling is mogelijk, afhankelijk 
van de planning vooraf met scenario’s en het 
anticiperen op het inrichten van de distributie-  
en prikinfrastructuur.

3)   Economie: het voorkomen van het stilleggen van 
(delen van) de economie tijdens een pandemie 
door het snel bereiken van een hoge test- en 
vaccinatiegraad.

De moonshot Productie bestaat uit het gehele 
spectrum van ondersteunende activiteiten ten 
behoeve van de ontwikkeling van een vaccin, tot en 
met de goedkeuring door marktautoriteiten zoals 
EMA en FDA, gevolgd door (snel opgeschaalde) 
massale vaccinproductie. De versnelling die aan  
de basis ligt van deze moonshot omvat de diverse 
noodzakelijke stappen in de waardeketen: efficiënte 
vaccinontwikkeling op basis van een bestaand 
platform, efficiënte preklinische en klinische 
ontwikkeling, het opzetten van een productielijn, bij 
voorkeur in verscheidene faciliteiten in Nederland en 
daarbuiten. Diverse partijen zijn hierbij betrokken  
(zie PL3), die dankzij APOLLONL al een goedlopende 
samenwerking hebben opgezet, inclusief de 
bijbehorende juridische vorm. Over de levering  
van de vaccins zijn dan heldere bindende afspraken 
gemaakt met de betrokken overheden.

Het doel is om deze keten in een publiek-privaat en 
duurzaam samenwerkingsverband over het gehele 
traject van vaccinontwikkeling en -productie te 
versnellen en te consolideren, in sterke samenhang 
met PL3 en PL6. Een vergelijkbaar traject zal worden 
opgezet voor de ontwikkeling en productie van 
diagnostische tests, profylactica en therapeutica 
(samen met PL 2).

De moonshot Distributie bestaat uit de inrichting 
van een effectieve vaccinatiestrategie, waarin op een 
efficiënte manier ‘prikkers’, vaccins en burgers bij 
elkaar worden gebracht, zodat de gehele samenleving 

zo snel mogelijk bereikt kan worden. Om verschillende 
bevolkingsgroepen optimaal te vaccineren zijn 
verschillende settings nodig: vaccinatielocaties van 
de GGD, huisartsen, zorg instellingen en wellicht ook 
speciaal in te richten andere locaties. Dat heeft 
consequenties voor de logistiek. Zo is bijvoorbeeld 
flexibiliteit nodig in de afleverhoeveelheden van het 
vaccin (van flesjes voor een paar prikken tot grote 
hoeveelheden) en moet op al deze locaties voldoende 
capaciteit zijn voor het bewaren op de juiste 
temperatuur en het bereiden van de injectievloeistof. 
De logistieke operatie vanuit APOLLONL moet 
zorgvuldig worden afgestemd met alle verschillende 
partijen die betrokken zijn bij het uitnodigen van 
burgers, voorraadbeheer, bereiding en het toedienen 
van de prikken.

Goede grip op de productie en de logistieke aspecten 
betekent dat er minder onzekerheid is over de 
levering, zodat de uitvoerende instanties (in 
Nederland en in andere landen waar het vaccin 
geleverd wordt) beter kunnen plannen en in principe 
snel kunnen opschalen. Dit veronderstelt adequate 
communicatie en data-uitwisseling tussen alle 
betrokken partijen (PL6) in de productie, de logistieke 
dienstverlening en de genoemde uitvoerende 
instanties. 

Een vergelijkbaar traject zal worden opgezet  
voor de distributie van beschermende middelen, 
diagnostische tests, profylactica en therapeutica.

De moonshot Economie volgt ten dele uit de  
vorige moonshots, die er immers voor zorgen dat 
beschermende middelen, profylactica, therapeutica en 
vaccins snel geproduceerd en gedistribueerd worden. 
Daarnaast zal binnen deze moonshot gekeken worden 
hoe tijdens een uitbraak of pandemie de continue 
beschikbaarheid gegarandeerd kan worden van vitale 
producten voor de gezondheidszorg en andere 
essentiële onderdelen van de maatschappij. Daartoe 
zullen we kwetsbaarheden in kaart brengen in 
toeleverketens, in de zorg en andere vitale 
maatschappelijke processen. Vervolgens zal bekeken 
worden hoe die kwetsbaarheden het beste 
geadresseerd kunnen worden. Het gaat hierbij onder 
meer om het formuleren van een aantal vraag en 
aanbod scenario’s en het vaststellen van een lijst van 
kritische producten die (gedeeltelijk) in of dichtbij 
Nederland geproduceerd zouden moeten worden  
om beschikbaarheid onder alle omstandigheden  
te garanderen. Vervolgens zullen praktische en 
economische afwegingen gemaakt moeten  
worden om eventuele negatieve impact van  
reshoring te beperken.
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De moonshots leveren een belangrijke bijdrage aan 
de economie en het lange termijn verdienvermogen 
van Nederland. In de eerste plaats leiden de 
moonshots ten aanzien van de productie en 
distributie ertoe dat essentiële maatschappelijke en 
economische voordelen worden behaald bij nieuwe 
uitbraken, aangezien voldoende vaccins beschikbaar 
zijn om pandemische virale infecties te bestrijden en 
de distributie effectief is ingericht. De moonshot 
Economie garandeert dat in elk geval de belangrijkste 
maatschappelijke en economische activiteiten 
kunnen blijven plaatsvinden tijdens een pandemie. 
Bovendien levert de analyse van toeleveringsketens 
nuttige informatie op die kan bijdragen aan een 
efficiëntieslag in de productinkoop voor de 
(openbare) gezondheidszorg.

Doelstelling en basisaanpak programmalijn 5: 
Maatschappij en communicatiestrategie

Ontwikkelen, implementeren en evalueren van 
effectieve	sociaal	maatschappelijke	strategieën
De effectiviteit van maatregelen gericht op het 
voorspellen, voorkomen en bestrijden van een 
pandemie hangt in sterke mate af van de bredere 
maatschappelijke impact van alle mogelijke 
interventies. De doelstelling en ambitie van 
programmalijn 5 (Maatschappelijke strategieën) is om 
een bruikbaar evidence-based afwegingskader voor 
beleidsmakers te ontwikkelen waarmee zij effectieve 
en maatschappelijk aanvaardbare interventie-
strategieën voor alle bevolkingsgroepen kunnen 
ontwikkelen. Daarbij is het van belang dat zij de 
totale impact op sociale, economische, en mentale  
en fysieke gezondheid van verschillende interventie-
strategieën tegen elkaar kunnen afwegen, binnen  
het juridische kader van Nederland of een andere 
rechtsstaat. Dit afwegingskader zal laagdrempelig  
en digitaal beschikbaar worden gesteld aan 
beleidsmakers en vertaald worden in interventies en 
instrumenten die zonder verdere input van APOLLONL 
in het betreffende land geïmplementeerd kunnen 
worden. 

Een tweede doel is om inzichtelijk te maken welke 
terreinen kwetsbaar zijn en welke kennislacunes 
bestaan. Vervolgens wordt aan deze lacunes gericht 
onderzoek gedaan en worden daarmee passende 
instrumenten ontwikkeld. Een belangrijke factor die 
onderzocht moet worden is ook de mate waarin 
sociale systemen waar burgers onderdeel van zijn de 
veerkracht hebben om met de maatregelen mee te 
bewegen. Dit onderzoek moet gericht zijn op het 
vergroten van de veerkracht van sociale systemen en 
burgers, zodat het hun gemakkelijker gemaakt wordt 

om ‘mee te bewegen’ met de maatregelen. Het gaat 
om uiteenlopende systemen, zoals industrieën, 
scholen, wijken, zorginstellingen, agrarische sectoren 
en overheidsorganisaties. 

Deze programmalijn richt zich met andere woorden 
op het vergroten van het adaptieve vermogen, niet 
alleen van individuen, maar ook van instituties en 
organisaties in de samenleving.

Om de negatieve impact van een uitbraak of pandemie 
op gezondheid, maatschappij en economie te 
minimaliseren is een juiste combinatie nodig van 
beleidsmaatregelen die tijdig worden geïmplemen-
teerd binnen de bestaande juridische kaders. 
Sommige maatregelen moeten toegesneden zijn op 
specifieke doelgroepen en op specifieke fases van de 
pandemie. Een belangrijke groep maatregelen wordt  
al ontwikkeld en geïmplementeerd voordat zich een 
(volgende) pandemie aandient. Zo kan Nederland 
optimaal voorbereid zijn op toekomstige pandemieën 
en internationaal een voortrekkersrol spelen in het 
voorkomen, voorspellen en bestrijden van pandemieën 
en hieraan gerelateerd crisismanagement. 

Een kortere duur van een pandemie met minder 
ziektelast en minder ingrijpende maatregelen 
resulteert op de lange termijn in minder economische 
schade, beter welzijn voor meer bevolkingsgroepen 
en minder schade aan bijvoorbeeld onderwijs/
opleiding. Tevens zal kennis over effectieve 
maatschappelijke maatregelen bij pandemieën  
van grote waarde zijn op andere maatschappelijke 
terreinen, waarbij het afwegen van meerdere 
belangen en hun effecten op het welzijn van 
verschillende groepen van belang is, zoals lokaal 
bestuur, doelmatigheid van de organisatie van de 
gezondheidszorg, het verminderen van de afstand 
tussen beleidsmakers en burgers, een betere 
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 
voor alle bevolkingsgroepen, en het adresseren van 
talent gaps. Het kan zelfs bijdragen aan een van de 
grootste uitdagingen voor de Nederlandse en andere 
samenlevingen: het verminderen van sociaal-
economische gezondheidsverschillen, onder meer 
door het bereiken en vergroten van de veerkracht  
van specifieke doelgroepen, zoals mensen met een 
kwetsbaar immuunsysteem (bijvoorbeeld door 
obesitas of diabetes), laaggeletterden of mensen  
met andere culturele achtergronden. Daarnaast  
zal de algemene kennis over het maatschappelijk 
afwegingskader ook buiten de context van een 
pandemie van grote relevantie zijn. Zij zal beschik-
baar worden gesteld aan bestuurders, maar ook aan 
bijvoorbeeld ontwikkelaars van nieuwe preventieve 
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interventies, behandelingen en medische hulp-
middelen, zodat zij in een vroeg stadium van 
ontwikkeling inzicht verkrijgen in de maatschappe-
lijke haalbaarheid van hun producten, en die middels 
aanpassingen kunnen vergroten. Dit komt de haal-
baarheid van investeringen en winstgevendheid in 
deze sector ten goede.

Doelstelling en basisaanpak programmalijn 6: 
FAIR data, stewardship en analyse

Om de hooggestemde ambities van het APOLLONL 
Consortium waar te kunnen maken, is zijn FAIR data 
en gedistribueerde analysemethoden essentiële 
voorwaarden. Alle besluiten en processen in PL 1-5 
dienen, waar maar enigszins mogelijk, gebaseerd te 
zijn op optimale FAIR data. Het type data dat voor 
APOLLONL van belang is, omvat voor een aanzienlijk 
deel data van het type en omvang die alleen met 
behulp van computers en AI-benaderingen kan 
worden verwerkt. Vandaar dat de doelstelling hier 
allereerst is om alle relevante data waar dat maar 
enigszins mogelijk is te verzamelen en te formatteren 
volgens de standaarden van zorgvuldig data 
stewardship en zo FAIR data aan de bron te creëren 
die geschikt zijn voor geautomatiseerde verwerking.

Van het grootste belang is tevens dat mensen zowel 
als machines (algoritmes) deze FAIR data daad-
werkelijk kunnen hergebruiken onder goed 
gedefinieerde condities en met volledige inacht-
neming van AVG (respectievelijk de Europese GDPR). 
Vandaar dat een tweede doelstelling is om 
structureel, schaalbaar en duurzaam interoperabiliteit 
en continue, gedistribueerde analyse (data visiting) 
mogelijk te maken. Dat laatste betekent dat er geen 
data worden gedeeld, maar dat het analyserende 
algoritme ‘op bezoek gaat’ bij de data. Dit zal in 
nauwe samenwerking met de reeds toegekende 
NGF- programma’s (Health-RI14, NL AIC) worden 

opgezet, omdat veel van de technische, infra-
structurele en ethische aspecten niet specifiek zijn 
voor APOLLONL. Er is om deze reden ook actief 
contact gezocht met de aanpalende voorstellen 
Medtech-NL en Pharma-NL, en Biotech Booster. 
Het doel is om tot een gezamenlijke en internationaal 
aansprekende data- en analyse-infrastructuur te 
komen die Nederland een leidende rol zal geven in 
het concept van FAIR data, gedistribueerde en op de 
GDPR afgestemde -analyse, met name ook voor 
observaties uit de dagelijkse (zorg)praktijk. Al deze 
data worden zo ook toegankelijker voor farma-
ceutische, biotech en logistieke bedrijven. Het is  
van groot belang ook realistisch te kijken naar de 
restricties bij het hergebruiken van persoonlijke  
(of tot de persoon herleidbare), gevoelige data.  
De GDPR-regels zullen volledig in acht genomen 
worden bij het hergebruik van data van Europese 
burgers. Buiten Europa spelen weer andere wettelijke 
beperkingen een grote rol, waarmee eveneens 
rekening zal worden gehouden. Zeker in het geval van 
een pandemie kunnen we niet kiezen van welke regio 
we het gemakkelijkst data kunnen hergebruiken, 
vandaar de sterk internationaal gerichte doelstelling 
van deze programmalijn.

De nieuwe NGF-voorstellen op datagerelateerde 
onderdelen zijn in de figuur hieronder weergegeven 
als de ‘gloeilampen’ die worden ingeplugd in de 
nationale infrastructuur die wordt gevormd door 
Health-RI en AiNed. Het is van belang hier te 
benadrukken dat de ‘fittings’ die hier in verschillende 
vormen zijn weergegeven, het cruciale aspect van 
FAIR guiding principles weergeven, namelijk dat 
meerdere standaarden kunnen worden ondersteund 
zolang deze maar aan de guiding principles voldoen 
en expliciet zijn vastgelegd en worden beheerd (op 
deze terreinen werkt Health-RI nauw samen met de 
GO FAIR Foundation, NICTIZ en NEN).

14  Health-RI vormt momenteel met steun van het NGF een nationale gezondheidsdata infrastructuur gebaseerd op de FAIR principes. Health-RI zal 
worden opgebouwd aan de hand van regionale knooppunten (8 10 voor landelijke dekking) die elk een data hub zullen vormen. Het Health-RI en 
AI-platform kan voor alle NGF-programma’s een cruciale partner zijn. Health-RI ontwikkelt een state-of-art basale infrastructuur en zalaspecten 
verzorgen als het zetten en (met NEN) beheren van de basale technische en semantische standaarden (de fittings), het functional design en 
financiering van de generieke infrastructuur en de indexering van de metadata van bij Health-RI aangemelde databronnen. Health-RI maakt 
bovendien met een breed veld van partijen afspraken over het onder geharmoniseerde voorwaarden en volgens gezamenlijke (FAIR) standaarden 
ontsluiten van deze gezondsheiddata ten behoeve van onderzoek en innovatieprogramma’s. Partijen zullen zelf moeten zorgdragen voor de kosten 
hun specifieke data aspecten (zoals de door MedTech geambieerde FAIR Digital Twins van elke Nederlander). In wezen zijn de projecten in dit model 
‘power users’ van Health-RI en AINed met een daarvoor speciaal gereserveerd budget. De ruwe schatting voor data-intensieve projecten in dat deze 
data gerelateerde aspecten rond de 5% procent van het totale budget zullen vergen, aannemende dat de generieke infrastructuur door Health-RI en 
AINed wordt ‘neergelegd en aangeboden’.
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2.4 De oplossing

Zoals in de strategische onderbouwing reeds 
aangegeven, wil het APOLLONL Consortium met de 
voorgestelde oplossing bijdragen aan het realiseren 
van de brede visie voor een toekomst zonder de 
maatschappelijke en economische ontwrichting door 
een infectieziekte. De missie die wij voor het het 
APOLLONL Consortium zien is om een erkend en goed 
bestuurd publiek-privaat netwerk op te zetten waarin 
de in Nederland beschikbare kennis, expertise en 
innovatiecapaciteit bijeen wordt gebracht. Dat is  
een belangrijke stap ten opzichte van de huidige 
versnippering, terwijl de genoemde kennis, expertise 
en innovatiecapaciteit wel degelijk aanwezig zijn op 
de diverse terreinen die we in dit voorstel bestrijken. 
Op het gebied van voorspellen en vroeg detecteren 
van uitbraken, met name ook de zoönotische 
aspecten, bioinformatica, FAIR data en AI-
benaderingen die daarvoor nodig zijn, is wereldwijd 
gerespecteerde academische en innovatieve kennis 

Figuur 5 FAIR data verbinden niet alleen de programmalijnen maar ook aanpalende projecten
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en kunde aanwezig. Dit geldt ook voor geavanceerde 
diagnostische instrumenten, kennis over ontwikkeling 
en productie van vaccins, therapeutica, logistiek, 
sociale en economische aspecten en data.

Voordat we de APOLLONL oplossing beschrijven, 
geven we een korte analyse van de onderliggende 
sociaaleconomische en beleidsmatige elementen die 
aan de huidige versnippering en achterstand hebben 
bijgedragen. De geboden oplossing is gebaseerd op 
innovatieve manieren van publiek-private samen-
werking en ondersteuning door regelgevende 
instanties.

Zoals in de verschillende probleemanalyses naar 
voren kwam, zijn er drie terugkerende onderliggende 
problemen die op vrijwel alle gebieden het zwakke 
punt vormen.

Ten eerste zijn de aanwezige kernen van excellentie 
niet optimaal verbonden, zodat doorstroom van 
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kennis onvoldoende plaatsvindt en er geen een 
pijplijn ontstaat van de benodigde opeenvolgende 
processen. Voor dit programma is juist die nationale 
(en internationale) samenwerking en bundeling van 
kennis en expertise onontbeerlijk. Wij beogen met 
APOLLONL door deze barrière heen te breken.

Ten tweede is het zo dat voor veel van de oplossingen 
die we hier hebben beschreven structurele publiek-
private samenwerkingen nodig zijn. Academici 
beschikken zelf niet over de expertise, de fondsen en 
de infrastructuur om een veelbelovende ontdekking 
door te ontwikkelen tot een product dat toegelaten 
wordt tot de markt. Van essentieel belang hiervoor is 
de betrokkenheid van het Nederlands MKB, naast de 
grote(re) private partners. Zowel academische als 
bedrijfsmatige partijen zijn daarom betrokken bij dit 
voorstel, zodat belangen van individuele partners niet 
interfereren met het consortiumbelang en ketenregie.

Ten derde is in Nederland niet eerder overkoepelend 
geïnvesteerd in de opzet en het vervolgens duurzaam 
en zelfvoorzienend maken van de benodigde infra-
structuur en de bijbehorende ondersteunende  
kennis en expertise op het gebied van pandemic 
preparedness. Een dergelijke investering vanuit  
de overheid is blijkbaar nodig om zo’n solide en 
schaalbare infrastructuur te ontwikkelen. Wij beogen 
met dit voorstel een structurele en duurzame 
samenwerking tussen academie, TO2 organisaties,  
en het bedrijfsleven die op gelijkwaardige basis 
samenwerken.

APOLLONL wil samenhang creëren in expertise en 
innovatiecapaciteit, een robuuste publiek-private 
samenwerkingsstructuur met bijbehorende infra-
structuur opzetten, met financiering uit NGF en 
bedrijfsleven. Daarmee hopen we de lessen van de 
COVID-19 pandemie te vertalen in producten, diensten 
en structuren die wereldwijd grote impact hebben bij 
een eventuele volgende grote uitbraak of pandemie. 

De status van dit samenwerkingsverband, de 
governance en de verhouding tot de overheid, 
beleidsinstanties en uitvoeringsinstanties is 
uitgewerkt in latere hoofdstukken. De concrete 
invulling ervan kan in overleg met het VWS/RIVM 
verder worden uitgewerkt, aangescherpt of 
aangepast. Het streven is om de meest simpele 
governance in te richten die het beoogde doel kan 
dienen. In dit kader merken wij op dat geen sprake is 
van een organisatie die structureel in de lucht wordt 

gehouden en waar structureel overheidsgeld voor 
dient te worden aangetrokken, aangezien na afloop 
van het 7-jarige project sprake zal zijn van 
bedrijvigheid die zichzelf bedruipt en gedragen wordt 
door de bestaande infrastructuur en samenwerking.
Deze voorgestelde kerncapaciteit zal optimaal in 
gebruik zijn wanneer zich geen uitbraak of pandemie 
voordoet, maar een onmiddellijke versnelling en 
opschaling zal mogelijk zijn op basis van geconsoli-
deerde samenwerking bij ‘alle hens aan dek’.

Dit samenwerkingsverband zal ook een smeltkroes 
zijn van gestuurde innovatie, en doorbroken silo’s, 
zodat we een ‘snelweg’ creëren waarin, met name in 
crisistijd, de benodigde stappen op het gebied van 
kennisontwikkeling, de keuze en ontwikkeling van 
interventies, de logistiek en de acceptatie van deze 
interventies, zowel qua regulatie en goedkeuring als 
maatschappelijk, en dat alles met rationele onder-
bouwing op basis van hoog-kwalitatieve gegevens.

Daarmee zal Nederland een erkende hub worden 
waar kennis, infrastructuur, een goede ketenregie,  
en maatschappelijke inpassing een duurzaam 
ecosysteem vormen dat als een magneet zal werken 
voor kennisontwikkeling, innovatie en bedrijvigheid.

Het consortium zal continu de laatste ontwikkelingen 
op alle relevante gebieden blijven evalueren en waar 
mogelijk direct toepassen. Door eigen onderzoek en 
innovatie, maar ook door sterke internationale 
samenwerking, een andere kracht van Nederland, zal 
dus de beste garantie worden gegeven voor adequate 
predictie van risico’s en snelle, kennis gebaseerde 
maatregelen.

In het volgende hoofdstuk zullen wij per programma-
lijn in meer detail aangeven welke specifieke 
oplossingen wij voorstellen.

Innovatie in het bepalen van de toegevoegde 
waarde van nieuwe producten en diensten om 
infectieziekten te bestrijden
Hoewel het vaak gebruikelijk is om de zorg als 
kostenpost te zien op de begroting, pleit de WHO er 
in een recent rapport voor om gezondheid als 
investering te behandelen15. De vraag is dan 
natuurlijk wel in welke interventies en systemen 
geïnvesteerd moet worden. Nederlands gezondheids-
economisch onderzoek loopt internationaal voorop 
op dit gebied, bijvoorbeeld door het meenemen van 
productiviteitswinsten en het modelleren van 

15  Pan-European Commission on Health and Sustainable Development - Drawing light from the pandemic: a new strategy for health and sustainable 
development
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16  Angelis, Aris, Rob Baltussen, and Tommi Tervonen. 2021. ‘The Need for Novel Approaches in Assessing the Value of COVID-19 Vaccines’. American 
Journal of Public Health 111 (2): 205–8. https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.306066

17  Vries, Linda de, Marion Koopmans, Alec Morton, and Pieter van Baal. 2021. ‘The Economics of Improving Global Infectious Disease Surveillance’. BMJ 
Global Health 6 (9): e006597. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-006597

zorgkosten in de toekomst bij economische 
evaluaties van geneesmiddelen en vaccins. Door  
de pandemie is het duidelijk dat investerings-
beslissingen in de preventie en bestrijding van 
infectieziekten op een andere wijze beoordeeld 
moeten worden16,17. Binnen APOLLONL zullen nieuwe 
gezondheidseconomische methoden worden 
ontwikkeld en toegepast om deze investerings-
beslissingen te informeren, bijvoorbeeld door de 
brede maatschappelijke baten in te schatten, de 
macro-economische impact te kwantificeren en 
innovatieve elementen van waarde, zoals de reële 
optiewaarde en de angst voor besmettingen, mee  
te nemen. Hierbij zal ook de sociale component 
meegenomen worden, o.a. door het consulteren  
van alle relevante stakeholders, zoals bedrijven  
en belangenorganisaties, maar ook uitvoerings-
instanties en lagere overheden. Dit brede 
economische en maatschappelijke afwegingskader 
zal overheden internationaal helpen om de juiste 
investeringen te doen op het gebied van infectie-
bestrijding en pandemische paraatheid. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de interactie tussen beleid 
op macroniveau en individueel gedrag anderzijds.

Het ontwikkelproces van de producten en diensten 
binnen APOLLONL zal ondersteund worden met 
vroege health technology assessment (early HTA), 
geïnformeerd door de uitgebreide verzamelde data in 
programma 6. Hierdoor kan de ontwikkeling van 
innovaties vanaf een vroeg stadium geprioriteerd 
worden op basis van de verwachte economische en 
maatschappelijke meerwaarde. Daarnaast zullen de 
producten en diensten door een gedegen 
economische onderbouwing sneller geïmplemen-
teerd worden in Nederland en internationaal.

Algemene risico’s en afhankelijkheden
In het kader van het APOLLONL voorstel kunnen een 
aantal algemene risico’s en afhankelijkheden worden 
geïdentificeerd. In de eerste plaats is de mate waarin 
omarming van de innovaties in APOLLONL plaats vindt 
vanuit de consument, maatschappij en wet- en 
regelgeving zeer relevant teneinde de beoogde 
doelstellingen van APOLLONL te kunnen realiseren. 

Programmalijn 5 speelt een belangrijke rol in de 
maatschappelijke inbedding van de innovaties in 
APOLLONL waardoor mitigatie van dit risico plaats-
vindt. Bovendien vindt eveneens mitigatie van dit 
risico plaats door inwinning van het advies van de 
Maatschappelijke Advies Commissie, die vertegen-
woordigers uit sectoren zoals de zorg, gemeenten  
en het onderwijs omvat, waardoor de economisch  
en maatschappelijk relevante omgevingen 
vertegenwoordigd zijn. 

Voorts bestaat het risico dat de aansluiting van de 
innovaties op de praktijk (‘science to industry’) niet 
op de juiste wijze plaatsvindt, waardoor de valorisatie 
naar producten en diensten niet optimaal geschiedt. 
Teneinde dit risico te mitigeren, wordt intensief 
samenwerking gezocht met NEN en wordt voort-
durend in gesprek getreden met de verschillende 
private partijen die betrokken zijn bij APOLLONL. 
Intensieve interactie en co-creatie tijdens onderzoek 
en productontwikkeling wordt als essentieel gezien. 
Op deze wijze kunnen de innovaties in APOLLONL op 
de meest effectieve wijze tot valorisatie leiden.

2.5 Subsidiariteit

De Rijksoverheid is het geëigende niveau voor het 
financieren van dit project. Een vergelijkbaar project 
op lokaal of regionaal niveau zou onvoldoende impact 
maken en zou bovendien qua groeipotentieel veel 
minder gewicht in de schaal leggen dan dit project op 
nationaal niveau. Op EU-niveau is er wel aansluiting 
met programma’s als HERA en EU for health, maar dit 
initiatief staat op dit moment nog geheel los van deze 
programma’s. In dit kader verwijzen wij naar het 
tekstkader “Pandemic Preparedness in de 
internationale context”.

APOLLONL zal op termijn mogelijk wel gebruik maken 
van Europese cofinanciering (als voorbeeld kan 
gewezen worden op de aanstaande Horizon Europe 
call “Pandemic Preparedness”). Doorgang van het 
project zal niet afhankelijk zijn van deze financiering, 
maar het project als zodanig kan als hefboom dienen 
voor toegang tot dergelijke gelden. Op termijn zullen 
deze mogelijkheden zeker worden onderzocht.
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Mondiaal hebben overheden miljarden geïnvesteerd in 
onder meer de ontwikkeling en aankoop van vaccins. 
De regering van president Biden in de Verenigde 
Staten heeft recent USD 3 miljard ingezet om alleen  
al tegen COVID-19 een additionele response op te 
zetten op basis van virusremmende therapeutica. Het 
NIAID heeft in haar programmavoorstel als tweede 
pilaar het specifiek ontwikkelen van therapeutica 
tegen infectieziekten. Bovendien heeft de regering 
voorgesteld voor het jaar 2022 een bedrag van USD  
6,5 miljard vrij te maken voor het zogeheten ARPA-H 
(Advanced Research Projects Agency for Health).  
In september is het plan ‘American Preparedness: 
Transforming our Capabilities’ verschenen, met een 
totale voorgestelde investering van USD 65,3 miljard 
over een periode van 7-10 jaar.18 Dit komt dan boven 
op de investeringen die de Amerikaanse overheid 
heeft gedaan in de ontwikkeling van vaccins tegen 
COVID-19.

Het is tegen deze context dat Nederland (en Europa) 
moeten besluiten of zij net als de VS en China 
significant willen investeren in de ontwikkeling van 
nieuwe en verbeterde interventies op het gebied  
van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Een 
dergelijke investering draagt bij aan de veiligheid  
van onze eigen samenlevingen en helpt om een 
significant aandeel te verwerven in de steeds verder 
groeiende mondiale markt voor gezondheid.

Preparedness in de internationale context

In de internationale context is eveneens sprake van Pandemic Preparedness & Response initiatieven. Teneinde de relatie 
tussen deze internationale initiatieven en dit groeifonds voorstel te duiden, wordt in deze paragraaf aandacht besteed 
aan de reeds bestaande internationale context.
In Europe is een internationaal initiatief opgericht voor ‘Coordination and Support Action’ (CSA), waarbij een Europees 
partnerschap voor pandemic preparedness beoogd wordt. De doelen van de CSA zijn vooral om het partnerschap vorm te 
geven en een strategic research en innovation agenda (SRIA) te ontwikkelen, met een draagvlak onder relevante partijen 
en samenwerking met andere relevante organisaties en initiatieven zoals HERA en andere partnerschappen.

1.  Dit nieuwe partnerschap wordt voorlopig ingericht als co-programmed, maar wordt op de lange termijn mogelijk een 
co-funded partnerschap en zal vanaf 2024 van start gaan. Op 16 juni 2021 is een oproep gedaan om een dergelijke CSA 
in te dienen bij de Europese Commissie om dit partnerschap vorm te geven. Een grote selectie van funders en 
onderzoeksorganisaties gaat een CSA indienen, met een deadline van 21 september 2021. Spanje, Frankrijk en Italie 
zijn leiders van het voorstel. RIVM en ZonMw zijn betrokken als Nederlandse partners, waarbij RIVM de hoofdpartner  
is. Zowel ZonMw als RIVM krijgen co-lead in diverse werkpakketten en taken, en denken mee in vrijwel alle 
werkpakketten.

APOLLONL streeft na om te participeren in dergelijke voornoemde internationale samenwerkingsprojecten. Daartoe zal 
geparticipeerd worden en/of aanvragen ingediend worden van bijvoorbeeld relevante Horizon Europe, Digital Europe, 
EU4Health en IPCEI (hetgeen focust op de ontwikkeling van nieuwe generaties farmaceutische producten of 
baanbrekende productietechnologieën) subsidieprojecten (al dan niet in de context van EU-initiatieven zoals HERA).

18  USD 24,2 miljard voor vaccines; USD 11,8 voor therapeutica; USD 5 miljard voor diagnostica; USD 3,1 miljard voor vroegtijdige signalering / detectie; 
USD 2,3 miljard voor real-time monitoring; USD 6,5 miljard voor het versterken van het USA openbare gezondheidszorgsysteem; USD 2,8 miljard voor 
`Global Health Security; USD 3,1 miljard voor personal protective equipment; USD 2,1 miljard voor stockpiling; USD 2 miljard voor versterken van 
biosafety and biosecurity; USD 1,6 miljard voor het versterken van de regulatoire infrastructuur; USD 0,8 miljard voor governance en management. 
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Figuur 6 Samenhang NGF proposities

2.6  Samenhang andere NGF proposities

Deze figuur presenteert een zeer vereenvoudigde 
weergave van reeds bestaande- en in oprichting 
zijnde Nationale Groeifonds (NGF) initiatieven in de 

Life Sciences & Health sector en hun samenhang.  
Het gezamenlijke doel is valorisatie van de in de  
NGF ontwikkelde innovaties, gebruik makend van/
aanhakend op een goed geïntegreerde nationale  
(pre)klinische waardeketen. 
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APOLLONL 
APOLLONL draagt bij aan de opbouw van een 
Nederlands preventief ecosysteem om sneller en 
effectiever een infectieziekte met epidemisch 
potentieel te kunnen beheersen. Dit groeifonds-
project zal de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek 
en behandelmogelijkheden voor infecties stimuleren. 
•  Interventie: Nederland beter bestand laten zijn 

tegen epidemieën en pandemieën. 
 
MedTechNL 
MedTechNL zet in op medisch technologische 
innovaties ter verbetering van de kwaliteit, bemens-
baarheid en betaalbaarheid van gezondheid en  
zorg uitgaande van vraagsturing, excellentie en  
de gezamenlijke internationale concurrentiekracht. 
•  Interventie: Innovatie stimuleren in de 

Nederlandse LSH sector. 
 
PharmaNL 
PharmaNL draagt bij aan de succesvolle ontwikkeling 
van kandidaat-medicijnen. Het groeifondsproject zal 
voorzien in de kennis en infrastructuur die nodig  
zijn om kandidaat-medicijnen volgens de geldende 
registratienormen te testen, wat noodzakelijk is voor 
klinisch onderzoek en markttoelating.
•  Ondernemerschap: Het dichten van de ‘lab-to-life’ 

kloof van kandidaat-medicijnen. 
 
Biotech Booster 
De ambitie van Biotech Booster is om van Nederland 
een nieuw brandpunt te maken in de mondiale 
biotechnologie. Meer kennis uit de sleuteltechnologie 
biotech/life science technologies wordt omgezet in 
duurzame producten die bijdragen aan het oplossen 
van maatschappelijke opgaven én aan het innovatie- 
en verdienvermogen van Nederland. 
•  Ondernemerschap: Biotech Booster verhoogt het 

rendement op de valorisatie van wetenschappelijk 
onderzoek en versterkt daarmee het Nederlandse 
biotech ecosysteem. 

NL AIC 
NL AIC (ook wel AINed) streeft ernaar om Nederland  
te positioneren in de kopgroep van kunstmatige 
intelligentie-landen door innovatie met betrekking 
tot kunstmatige intelligentie te stimuleren. De 
potentie van kunstmatige intelligentie in de LSH 
sector is groot, voorbeelden van relevante 
toepassingen zijn het versnellen en verbeteren van 
diagnose en het faciliteren van individuele patiënt 
geoptimaliseerde behandelingen. 
•  Data-infrastructuur: De toepassing van 

kunstmatige intelligentie-technologie in de 
Nederlandse LSH sector. 

 
Health-RI 
Het Health-RI project stimuleert het gebruik van  
data in de LSH sector. Een onderdeel hiervan is  
het standaardiseren van data in de Nederlandse 
gezondheidszorg. De mogelijkheden die betrouwbare 
en gestandaardiseerde data bieden zijn oneindig. 
•  Data-infrastructuur: Het uitrollen van een 

landelijke infrastructuur voor gezondheidsdata  
als ‘nutvoorziening’. 

 
RegMed XB 
RegMed XB richt zich op de verdere ontwikkeling van 
de regeneratieve gezondheidszorg. Als onderdeel van 
het project worden er Nederlandse pilotfabrieken 
gebouwd. 
•  Gezondheid/geneeskunde: Het voorkomen, 

behandelen en/of genezen van met name 
chronische ziekten. 

 
Oncode-PACT 
Het Oncode-PACT project spitst zich toe op innovatie 
van de preklinische ontwikkeling van oncolytica en 
het afleveren van ‘clinically ready, derisked’ anti-
kanker geneesmiddelen.
•  Gezondheid/geneeskunde: De ontwikkeling van 

nieuwe kennis en methodes in de strijd tegen 
kanker. 
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Figuur 7 Samenhang NGF proposities
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Link met APOLLONL:
Het Oncode-PACT project spitst zich toe op 
oncologie-innovaties. Dit project is daarmee meer 
geconcentreerd op één medisch thema dan het 
APOLLONL project. Overeenkomende thema’s zijn: 
geneesmiddelenontwikkeling, kennisexploitatie 
en gezondheid en daarmee zullen beide 
initiatieven soms gebruik maken dezeflde delen 
van de LSH waardeketen.

Link met APOLLONL:
Het RegMed XB project richt zich op de verdere 
ontwikkeling van de regeneratieve gezondheids-
zorg. Als onderdeel van het project worden er vier 
pilotfabrieken gebouwd. Regmed XB en APOLLONL 
haken beiden aan op de LSH waardeketen. De 
hoofdthema’s en de uitvoering van de projecten 
verschillen echter van elkaar.
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Link met APOLLONL:
Het Biotech Booster project richt zich op het 
opzetten van een biotech innovatie-ecosysteem. 
Dit project is daarmee breder georiënteerd dan 
het APOLLONL project. Overeenkomende thema’s 
zijn: vroege diagnostiek, preventie en geneesmid-
delen-ontwikkeling. APOLLONL zal voor haar 
biotech startups gebruik maken van het 
ecosysteem dat door Biotech Booster ontwikkeld 
wordt. Sommige biotech ondernemingen die 
ontwikkeld worden in Biotech Booster, kunnen 
wellicht bijdragen aan APOLLONL.
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Link met APOLLONL:
Het PharmaNL project spitst zich toe op 
geneesmiddelontwikkeling. Het is daarmee 
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APOLLONL project. APOLLONL zal voor haar 
farmaceutische ontwikkelingen gebruik 
maken van de waardeketen die door 
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Link met APOLLONL:
MedTechNL zet in op medisch technologische innovaties 
ter verbetering van de kwaliteit, bemensbaarheid en 
betaalbaarheid van gezondheid en zorg uitgaande van 
vraagsturing, excellentie en de gezamenlijke internationale 
concurrentiekracht. APOLLONL zal gebruik kunnen maken 
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Voorts representeert de volgende figuur eveneens de samenhang tussen de verschillende NGF proposities:
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3 Planuitwerking
3.1.1.1 Projectplan 
Onderstaand wordt schematisch het plan van aanpak en 
de doelen van het APOLLONL project weergegeven. 
 

3.1.1.2 Activiteitenplan 
Programmalijn 1 - Voorspelling en detectie
De kans op uitbraken van infectieziekten en het 
epidemisch potentieel nemen toe door een complex 
samenspel van factoren. De aard en intensiteit van 
contact tussen dieren onderling en tussen dieren en 
mensen houdt direct verband met de kans op 
zoönotische introducties en verspreiding van 
infectieziekten met epidemisch potentieel. De inrichting 
en omvang van de dierhouderij is hierbij een belangrijke 
factor en vormt daarmee een belangwekkende 
mogelijke toepassing (use case) voor het in 
Programmalijn 1 voorgestelde onderzoek en de daaruit 
voortkomende innovaties. Deze worden ingezet om 

input te leveren voor het ontwerp en de ontwikkeling 
van de dierlijke agrofood keten van de toekomst.
 
Kernprincipes programmalijn 1: nakoming 
internationale richtlijnen, uitvoering referentiefuncties 
en borgen onafhankelijke adviesrollen 
In de implementatie van dit werkprogramma moet 
rekening gehouden worden met kernprincipes van 
public health. De “international health regulations” 
(www.who.int/health-topics/international-health-
regulations#tab=tab_1) schrijven voor dat bevindingen 
die potentieel een risico voor de volksgezondheid 
kunnen, zijn onverwijld worden gedeeld met relevante 
nationale en internationale autoriteiten. 

Figuur 8 Schematisch plan van aanpak APOLLONL
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Gedeelten van het te ontwikkelen onderzoek in dit 
programma zijn ingebed in instituten die een 
internationale referentiefunctie hebben en daarom in 
principe een publieke taak hebben. Dit geldt met name 
voor Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), de 
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), Erasmus MC  
en UU Diergeneeskunde. Deze groepen werken nauw 
samen met andere partijen (RIVM, NVWA, GGD-GHOR). 
Fundamenteel onderzoek naar nieuw opkomende 
virussen ten behoeve van de referentiefunctie is 
ondergebracht in het Pandemic and Disaster 
Preparedness Centre of moet in deze aanvraag 
afgeschermd worden van PPS-constructies om 
belangenverstrengeling te voorkomen. Om de 
onafhankelijke adviesrollen van de betrokken 
onderzoekers te borgen zal een governance model 
worden ontwikkeld waarbij deze delen van het 

werkpakket als publieke functie worden uitgewerkt  
en functionele samenwerkingsrelaties met HERA (EU) 
en WHO mogelijk blijven. 

Brede focus op zoonötische infecties 
Hierbij richt onze aandacht zich met name op de 
bekende virussen met epidemisch potentieel zoals 
Aviaire Influenza (vogelgriep), Swine Influenza Virus  
(SIV, varkensgriep), maar ook andere in opkomst zijnde 
virussen zoals paramyxovirusen, hantavirussen en 
virussen die door muggen of teken worden ove-
rgedragen zoals West-Nile virus, USutuvirus, Tick-Borne 
Encephalitis virus, en Crimean Congo Haemorrhagic 
Fever virus. Waar relevant zullen tevens bacteriën 
worden meegenomen in het onderzoek, met name die 
resistentie tegen één of meerdere antibiotica hebben 
ontwikkeld. 

Programmalijn 1 is ingericht in de volgende werkpakketten (schematisch en per werkpakket): 
 

Figuur 9 Werkpakketten programmalijn 1
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Leren van de lessen uit de COVID-19 pandemie 
Vanuit het One Health perspectief ligt in de doel-
stellingen de nadruk op enerzijds wildlife/ecosystemen 
en de agro-voedselketen en anderzijds op omgevings-
onderzoek. Er zal nauwe afstemming plaatsvinden 
tussen het humane en het veterinaire domein. Het gaat 
hierbij met name om evaluatie van de humane gegevens 
die betrekking hebben op de verspreiding van COVID-19 
en om modellering van gegevens voor predictie en 
evaluatie van voorgestelde preventieve maatregelen.  
Dit is op dit moment vrijwel onmogelijk omdat deze 
gegevens grotendeels nog niet FAIR zijn en ook 
nauwelijks beschikbaar voor andere partijen dan het 
RIVM (zie Deelprogramma 6). Ook zullen andere 
pandemieën en uitbraken bij deze evaluatie worden 
betrokken. Op voorhand kan echter al worden gesteld 
dat COVID-19 de best gedocumenteerde pandemie is  
uit de geschiedenis van de mensheid. Evaluatie van  
de verzamelde (onderzoeks)gegevens zal in deze 
programmalijn vooral worden gericht op de SARS-CoV-2 
uitbraken bij nertsenbedrijven, onderzoek naar trans-
missie tussen mensen en dieren en naar andere dieren 
dan nertsen, etc., en de rol van transmissie via de lucht.

Activiteitenplan 
Programmalijn 1 omvat een zestal onderling sterk 
verbonden werkpakketten (WPs) waarin met een 
sterke One Health focus op structurele basis wordt 
gewerkt aan: 
•  Het opbouwen van kennis van en inzicht in de 

risicofactoren op moleculair/pathogeen niveau en 
populatieniveau die bijdragen aan het epidemisch 
potentieel van pathogenen. Dit onderdeel steunt 
alle andere programmalijnen in dit voorstel 
(WP1.1>PL2 en PL3).

•  Het beschrijven van de huidige situatie in de 
dierhouderij en te verwachten veranderingen 
onder een aantal scenario’s (WP1.2). 

•  Het opbouwen van kennis van en inzicht in de 
risicofactoren op systeemniveau aangewakkerd 
door verstoringen in het complexe systeem van 
interacties tussen pathogeen, mens, dier 
(landbouw en wild) en omgeving, die bijdragen aan 
een verhoogd risico op infectieziekte-uitbraken 
met epidemisch potentieel. Daarbij wordt gekeken 
naar risicofactoren voor: 

•  Introductie van pathogenen in dierhouderijen 
(WP1.3). 

•  Amplificatie van infectieziekte verspreiding binnen 
en tussen dierhouderijen (WP 1.4). 

•  Interspecies overspringen tussen mens en dier, 
met name landbouwhuisdieren (WP1.5). 

•  Het inrichten van een diergebonden data-
infrastructuur en diensten, als belangrijke 
randvoorwaarde voor het efficiënt en doelgericht 

uitvoeren van de onderdelen A en B onder FAIR 
principes (WP 1.6). 

•  Het valideren van de kennis en innovatieve 
methoden en technieken uit WPs 1.1-1.5 in de 
context van de dierlijke agrofood keten van de 
toekomst. In publieke en publiek-private 
innovatiepartnerships worden nieuwe concepten 
toegepast die zijn ontwikkeld in EPIC (Emergency 
Preparedness and Infection Control). Het doel is 
om de Nederlandse Agrifood sector voor te breiden 
op de transitieopgave naar een meer duurzame 
bedrijfsvoering, met speciale aandacht voor de 
preventie en vroegtijdige opsporing van 
(potentiële) epidemieën). Dit omvat onder andere: 

•  Het ontwikkelen, valideren en toepassen van 
innovatieve modellen en -methoden waarmee we 
kunnen voorspellen of, waar, hoe en wanneer deze 
risicofactoren zich daadwerkelijk gaan voordoen in 
de verschillende transitiescenario’s, zodat tijdig 
kan worden ingegrepen.

•  Het ontwikkelen, valideren en toepassen van 
innovatieve methoden, technieken en strategieën 
om de bekende risicofactoren (opgebouwd in Wps 
1.1-5) in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen 
detecteren en herkennen om tijdig preventieve 
strategieën in gang te zetten. 

•  Ontwikkelen van living labs en proeftuinen waarin 
nieuwe veehouderijconcepten worden onderzocht 
op de interacties tussen mens, gehouden dieren en 
wilde dieren. Op basis hiervan ontstaat inzicht in 
risicoprofielen van verschillende zich ontwikkelende 
concepten en kunnen ontwikkelingen worden 
bijgestuurd. 

•  Synthese van de door dit programma ontwikkelde 
kennis en inzichten in risicoanalyses en –mapping 
studies die kunnen worden gebruikt om vanuit het 
oogpunt van infectiepreventie een gewenste 
ruimtelijke en ecologische ontwikkeling van de 
veehouderij te schetsen als input voor beleids-
ontwikkeling en technologische innovatie in de 
dierlijke agro-foodsector. 

•  Ontwikkeling van nieuwe preventieve concepten 
om de kans op introductie van nieuwe pathogenen 
en amplificatie te verkleinen.

WP1.1 EPIC: Pathogen Intelligence 
Het doel van dit werkpakket is (a) uitbouwen van 
kennis die nodig is voor het voorspellen van 
evolutionaire processen van pathogenen en (b) het in 
kaart brengen en analyseren van een breed spectrum 
van aanwezige virussen en bacteriën in verschillende 
relevante diersoorten (wilde dieren en landbouw-
huisdieren). Dit werkpakket voedt met name ook 
programmalijnen PL2, PL3, PL4, PL6 (vaccins en 
diagnostica, therapeutica, profylaxe, logistiek en het 
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gebruik van FAIR data) en kent een uitwerking 
richting specifieke vraagstellingen rond de transitie 
van de dierhouderij (introductie nieuwe pathogenen, 
amplificatie en risico’s voor mensen) in de werk-
pakketten WP1.3-WP1.5. Voor de effectieve 
implementatie van maatregelen om zoönoserisico’s te 
beperken is effectieve communicatie noodzakelijk 
met veehouders en andere diereigenaren. Hier ligt 
een link met PL5. 
1.  Uitbouwen van kennis die nodig is voor het 

voorspellen van evolutionaire processen van 
pathogenen

Transitie naar nieuwe gastheersoorten hangt sterk 
samen met evolutionaire ontwikkelingen in 
pathogenen en de vertaling op eiwitniveau, zoals 
verandering in de binding aan een humane receptor 
of receptor van een bepaalde diersoort. Dit betreft 
onderzoek naar de rol van mutaties (genotype) en 
veranderingen in spike eiwitten (fenotype) en 
mogelijke effecten op de transmissie van virussen. 
Een recente ontwikkeling is om met machine learning 
en AI-technieken op basis van de aminozuur-
compositie de 3D structuur en de daarmee samen-
hangende functie te voorspellen. Belangrijke vraag is 
welke virusmutaties ‘variants of high concern’ zijn 
waarvoor mogelijk zelfs anticiperende vaccins kunnen 
worden ontwikkeld. In dit werkpakket worden 
‘sprongen’ van pathogenen van dier naar dier en van 
dier naar mens vastgesteld middels nieuwe 
monitoring concepten. Ook vindt onderzoek plaats 
naar kritische factoren voor de ‘sprong’ naar andere 
diersoorten. Deze kennis maakt uitrol van tijdige 
interventieopties mogelijk. Daarnaast is 
karakterisering van pathogenen een belangrijk 
onderdeel van dit werkpakket.
2.   In kaart brengen en analyseren van breed een 

spectrum van aanwezige virussen en bacteriën in 
diersoorten 

In dit werkpakket worden fingerprints ontwikkeld van 
virussen en andere micro-organismen en van 
specifieke genen in mensen, dieren en de omgeving. 
Daarmee kunnen in de loop van de tijdveranderingen 
in het circuleren van ziekteverwekkers worden 
gemeten. Dit kan met moleculair epidemiologische 
studies waarmee alle aanwezige virussen en micro-
organismen in een organisme in kaart worden 
gebracht (metagenomics). Zulke mapping geeft 
inzicht in de interacties tussen de micro-organismen 
aanwezig dieren in de veehouderij, wilde dieren en 
mensen. Met behulp van deze fingerprinting wordt 
uitwisseling van virussen en micro-organismen 
tussen reservoirs (groepen dieren, menselijke 
populaties) in beeld gebracht, in samenhang met 
immuniteit. Daarnaast wordt gewerkt aan 
ontwikkeling van detectiemethodieken geschikt voor 

goedkope, routinematige opsporing van pathogenen 
met hoge doorloopsnelheid (bv massaspectometrie, 
metagenomische analyse, bio-sensoren). Om de 
economische waarde van de data te verhogen, zal op 
detectiemethodologieën worden ingezet die niet 
alleen in staat zijn om een specifieke infectie op te 
sporen maar ook breder een voorspelling te geven 
van de gezondheidstoestand van dieren en voedsel-
veiligheid (MS hoog-dimensionale screens en 
E-neuzen). Deze technieken kunnen worden 
toegepast op monsters uit surveillancenetwerken 
(GD, NIVEL, UMCU ECRAID) en de populatiestudies 
beschreven in WP1.5. Dit is relevant als systeem-
benadering met nadruk op de bestudering van 
overgangen en veranderingen in het systeem.  
Dit werk wordt ondersteund door geavanceerde 
modellering van deze veranderingen en overgangen 
en sluit aan bij onderzoek in internationale netwerken 
waar Nederland leiding aan geeft (ECRAID, VEO, en  
de EU open data portal).

WP1.2 EPIC: agrosystem intelligence 
In dit werkpakket wordt de huidige dierhouderij-
praktijk beschreven met een vooruitblik naar de 
voornaamste transitiescenario’s (bv. kleinschalige 
boerderijen, kortere ketens, circulaire veehouderij, 
nieuwe eiwitbronnen zoals bijvoorbeeld insectenteelt 
en vissen als food en feed, waarmee kringlopen 
gesloten kunnen worden etc.). De huidige veehouderij 
staat onder enorme druk in verband met klimaat-
doelen, de discussie over omgevingsbelasting door 
ammoniak, vraagstukken rond biodiversiteit en 
dierenwelzijnseisen en omgevingsrisico’s door 
emissie van stof en potentiële pathogenen. Als 
antwoord hierop is een transitieproces gestart met de 
ambitie om een meer duurzame inrichting van de 
veehouderij te ontwikkelen. Daarbij wordt met 
diverse inrichtingsvormen geëxperimenteerd, waarbij 
momenteel slechts (zeer) beperkt rekening gehouden 
wordt met de effecten daarvan op mogelijke 
introductie en verspreiding van ziekteverwekkers. 
Ook bestaan vragen of er risico’s verbonden zijn aan 
de introductie van nieuwe eiwitproductiesystemen 
(bijvoorbeeld insectenhouderij of aquaculturen), 
waarmee effectief restromen kunnen worden 
verwerkt. Vragen over risico’s worden ook gesteld bij 
de snelle uitbreiding van bestaande sectoren zoals de 
geitenhouderij. In nieuwe vormen van veehouderij is 
ook plaats voor robuuster dieren die beter bestand 
zijn tegen infectieziekten. Kennis van factoren die de 
weerbaarheid bepalen is van groot belang. Daarnaast 
is aandacht gewenst voor stimuleren van bio-
diversiteit in het landschap, ook in relatie tot de 
inpasbaarheid van veehouderijbedrijven. 
Het combineren van deze ontwikkelingen met een 
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gerichte onderzoeksagenda rondom infecties en de 
beschikbare tools voor het beheersen van infecties 
biedt unieke mogelijkheden om de rol en bijdrage 
van dierhouderij en -handel in het ontstaan van 
uitbraken en pandemieën te doorgronden en 
uiteindelijk te voorkomen of te beperken. Dit begrip 
is een cruciaal onderdeel van een toekomst-
bestendige agrarische sector, zowel in Nederland  
als daarbuiten. Dit werkpakket richt zich op het 
ontwikkelen van de benodigde kennis van factoren 
die bepalend zijn voor de zoönoserisico’s van de 
verschillende concepten die worden ontwikkeld om 
de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. 

Uitdrukkelijk hebben diersectoren en handels- en 
ketenpartijen een belangrijke rol in dit werkpakket. 
Het selecteert de meest kansrijke concepten voor 
nadere evaluatie en deelname in living lab studies  
in WP1.3 in de transitie naar een meer duurzame 
landbouw. Dit werkpakket wordt in de WPs 3-5 
uitgewerkt in een specifieke vraagstelling rond  
de transitie van de veehouderij en de mogelijke 
risico’s van introductie van nieuwe pathogenen, 
amplificatie en verspreiding in diersectoren en risico’s 
voor mensen. De geconstateerde risico’s in deze drie 
werkpakketten worden geïntegreerd in dit werk-
pakket en moeten leiden tot adviezen over bijstelling 
van de ontwikkelscenario’s die onderdeel uitmaken 
van de transitie dierlijke agrosector. Hierbij wordt  
ook uitdrukkelijk aansluiting onderhouden met 
internationale initiatieven die gericht zijn op het 
beperken van en bestrijden van zoönosen.
 
WP1.3 EPIC: Voorspellen en detectie van risico op 
introductie van pathogenen in dierhouderijen
Het risico op introductie van pathogenen met 
epidemisch potentieel in dierhouderijen wordt onder 
meer bepaald door de komst van nieuwe dieren op de 
veehouderij, de uitwisseling tussen wilde dieren en 
landbouwhuisdieren, introductie (‘inloop’) door 
mensen en/of door evolutionaire processen in 
pathogenen. De uitwisseling van ziekteverwekkers 
tussen verschillende soorten wordt enerzijds bepaald 
door de kenmerken van die ziekteverwekkers, maar 
ook door (veranderingen in) contactstructuren en 
netwerken tussen mensen en dieren en dieren 
onderling. De risico’s voor het overspringen van 
ziekteverwekkers van de ene soort op de andere 
veranderen. Ziekteverwekkers worden overgedragen 
in natuurlijke ecosystemen, in dierhouderijsystemen, 
en op de grens ertussen, waar wilde dieren en 
gehouden dieren rechtstreeks of indirect (bijvoor-
beeld via feces) contact hebben. Onduidelijk is nog in 
welke mate dit afhangt van de eigen schappen van de 
ziekteverwekker, kenmerken van het systeem, de aard 

en mate van de (microbiologische) verstoring of de 
veerkracht en stabiliteit van het systeem. De beoogde 
uitkomsten van dit werkpakket zijn: 
1.  Verdieping van onze kennis en inzichten in de 

risicofactoren voor de introductie van ziekte-
verwekkers in dierhouderijen. Deze kennis draagt 
bij aan het versterken van de veerkracht en 
stabiliteit van systemen en aan strategieën om de 
overdracht van ziekteverwekkers tussen soorten 
kan worden beperkt. Verschillende bedrijfs-
concepten in ontwikkeling zullen worden 
geëvalueerd in living labs en proeftuinstudies 
(geselecteerd in WP1.2) en vergeleken met de 
introductierisico’s in conventionele veehouderij-
bedrijven.

2.  Instrumenten om de risico’s voor de  
(her)introductie van ziekteverwekkers in kaart  
te brengen en ‘hot spots’ te identificeren in wilde 
dieren en in veehouderijen.

3.  Adviezen, richtlijnen, en eventuele preventieve 
maatregelen in nieuwe dierhouderijconcepten, 
gericht op het verkrijgen of behouden van een zo 
laag mogelijk introductierisico van pathogenen 
met epidemisch potentieel. 

4.  Bijdragen aan de ontwikkeling van snelle, 
schaalbare en kosteneffectieve methoden voor 
nieuwe surveillance en monitoringsystemen die al 
in een veel vroeger stadium besmetting kunnen 
vaststellen. Deze worden gebaseerd op de kennis 
die is verzameld in werkpakketten 1.1 en 1.2 en op 
relevante kennis van buiten dit consortium.

WP1.4 EPIC: voorspellen en detectie van risico’s 
op circulatie en verspreiding van ziektekiemen 
binnen en tussen bedrijven in diersectoren
In het kader van de transitie van de dierhouderij 
worden nieuwe bedrijfsconcepten ontwikkeld die 
uitgaan van vrije uitloop en meer diercontacten.  
De invoering van deze nieuwe concepten brengt 
potentieel nieuwe risico’s met zich mee voor circulatie 
en verspreiding van ziekteverwekkers binnen en 
tussen bedrijven. In dit werkpakket zal worden 
onderzocht, welke concepten met grotere circulatie 
en verspreidingsrisico’s zijn geassocieerd. Ook 
worden benaderingen ontwikkeld om dergelijke 
risico’s afdoende te beheersen. 

De discussie rond stikstofemissie kan leiden tot 
aandacht voor de opties voor een andere ruimtelijke 
spreiding van veehouderijen. Dit biedt kansen om 
door verstandig ruimtelijk beleid het risico op 
overdracht tussen bedrijven te beïnvloeden. Afstand 
tussen bedrijven is een bepalende factor voor de 
overdracht van ziekteverwekkers tussen bedrijven, 
naast bezoek door erf-betreders en diertransport 
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tussen bedrijven. Dit werkpakket voorziet in de 
behoefte aan modellering van de risico’s en de 
determinanten van de risico’s. Pp basis van die 
modellen kunnen scenariostudies worden uitgevoerd 
die de kans op uitbraken voor verschillende 
ontwikkelscenario’s beschrijven. Beter inzicht in 
determinanten maakt het nemen van onderbouwde 
preventieve maatregelen mogelijk op het niveau van 
bedrijven, en ook voor de ruimtelijke spreiding en 
inrichting in een gebied.
 
WP1.5 EPIC: Voorspellen en detectie van risico’s 
voor overspringen pathogenen naar de mens 
Dit werkpakket richt zich op de risico’s op het 
overspringen van ziekteverwekkers met epidemische 
potentieel van dieren naar de mens. Specifiek zal 
gekeken worden naar de ontwikkeling van methoden 
om ziekteverwekkers in de lucht te kunnen meten op 
basis waarvan modelbenaderingen kunnen worden 
gevalideerd. Omwonenden hebben veel zorgen over 
de gezond heids risico’s door de nabijheid van 
veehouderij bedrijven. Een belangrijk deel van deze 
zorgen hangt samen uitbraken van dierziekten met 
grote gevolgen voor omwonenden, zoals bij de 
Q-koorts uitbraken tussen 2007 en 2009. Deze hebben 
diepe sporen nagelaten in de getroffen gebieden.  
Op dit moment is er slechts beperkt inzicht in de 
blootstelling van omwonenden en werknemers van 
veehouderijbedrijven aan ziekteverwekkers die van 
landbouwhuisdieren afkomstig zijn. 

In dit werkpakket wordt specifiek gekeken naar de 
blootstelling aan virussen en bacteriën van werk-
nemers in de vleesproducerende en – verwerkende 
agroproductieketen en omwonenden. Ook wordt 
gekeken naar de uitwisseling van virussen en 
bacteriën tussen de dieren waarmee werknemers  
en omwonenden intensief contact hebben.  
Op basis hiervan worden gegevens verzameld voor 
risicoanalyses in het geval van uitbraken. Bovendien 
legt het onderzoek een basis voor de ontwikkeling 
van nieuwe vormen van preventie.

Veel epidemisch relevante pathogenen kunnen zich 
via de lucht verspreiden. Met moleculair-
epidemiologische technieken kan overdracht worden 
aangetoond, maar de transmissieroute is daarmee 
nog niet vastgesteld. De technische mogelijkheden 
om transmissie (onder meer via de lucht) vast te 
stellen zijn in geval van virussen en micro-organismen 
beperkt. Deze methoden zijn sterk achtergebleven bij 
de mogelijkheden die bestaan voor het meten van 
chemische en fysische agentia (exposoom). Het is 
daarom ook een speerpunt om technische mogelijk-
heden voor onderzoek naar transmissie-routes te 

versterken, met name via de lucht, maar ook via 
andere matrices die in de circulaire veehouderij in 
belang toenemen (mest, water, dierlijk (slacht)afval. 
Er is behoefte aan de ontwikkeling en optimalisatie 
van monstername- en analysetechnieken waarmee 
model- en praktijkstudies in de agroproductiesector 
kunnen worden uitgerold. De uitkomsten kunnen 
worden gebruik om stal- en ventilatieconcepten te 
ontwikkelen die leiden tot reductie van (dier-dier  
en bedrijfs-bedrijfs) transmissie.

Dergelijk onderzoek kan ook worden ingezet om vragen 
te beantwoorden rond de overdracht van SARS-CoV-2  
via de lucht en de rol van ventilatie. Dit onderzoek zal 
bijdragen aan criteria voor de effectiviteit van 
ventilatiemaatregelen en verschillende ventilatieopties. 
Daarbij kunnen onder meer lucht reinigers onder 
uiteenlopende praktijkomstandig heden worden 
onderzocht in de context van (mogelijke) overdracht van 
mens op mens en in de context van de dierhouderij. Dit 
zal leiden tot evidence-informed adviezen en (ventilatie)
technieken om de kans op overdracht van virussen te 
minimali seren. Dit kan ook leiden tot nieuwe sensoren 
die op grote schaal kunnen worden ingezet om de 
aanwezig heid van respiratoire virussen snel te 
detecteren en daarop te acteren. Dergelijk onderzoek 
kan bijvoor beeld worden ingezet om de verspreiding 
van gevaarlijke corona- influenza- en andere virussen 
tegen te gaan.

WP1.6: Diergebonden data-infrastructuur en 
diensten
Dit werkpakket richt zich op de inzet van dier-
gebonden gegevens voor de voorspelling en vroege 
detectie van uitbraken. Momenteel werken diverse 
partijen op het gebied van dier- en volksgezondheid 
nauw samen in de diergezondheids- en zoönosen-
monitoring. De basis voor de surveillance zijn de 
eigenaar en de eerstelijns-dierenarts, die opvallende 
bevindingen en monsters voor nader onderzoek delen 
met de tweedelijnsorganisaties (GD, DGK klinische 
laboratoria, DWHC). In het geval van een verdenking 
van aangifte- of bestrijdingsplichtige ziekten delen  
zij deze met met NVWA en WBVR. De signalen die 
relevant zijn voor de volksgezondheid worden 
gerapporteerd aan het Signaleringsoverleg Zoönosen. 
In de bestaande zoönosenstructuur wordt in lijn met 
de One Health benadering surveillance ingezet bij 
mens, dier en ecosysteem. Deze kruis bestuiving 
wordt verder uitgewerkt om tot een breed gedragen 
en geaccepteerde benadering te komen. 

Voor de integratie van informatie uit verschillende 
datasystemen zullen de actielijnen van Health-RI 
worden gevolgd:
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•  Een ‘afsprakenstelsel’: beoogt het realiseren en 
implementeren van nationale afspraken over 
ethische, juridische en maatschappelijke kaders 
voor het verzamelen, opslaan en (her)gebruik van 
diergezondheidsdata, inclusief opleiding.

•  FAIR gezondheidsdata bouwt een geïntegreerde 
diergezondheidsdata-infrastructuur voor het 
vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en 
herbruikbaar maken van diergezondheidsdata voor 
surveillance, onderzoek en innovatie. 

•  Het concept van de Personal Health Train wordt 
toegepast, waarin de analyse naar de data wordt 
gebracht in plaats van de data naar de analyse. 
Deze structuur maakt gedistribueerd gebruik van 
data mogelijk terwijl bedrijfsgevoelige of 
privacygevoelige informatie beschermd wordt. 

•  Door informatie uit de datasystemen in Health-RI 
te delen met veterinaire surveillance wordt het ook 
mogelijk om humaan gevonden signalen snel te 
kunnen spiegelen aan veterinaire signalen. Dit 
signaal kan als input dienen voor risico-gebaseerde 
vroeg detectie. Dit concept wordt uitgewerkt voor 
data uit eerstelijnspraktijken. 

•  Uitwisseling van surveillance informatie over 
landsgrenzen is een voorwaarde om te komen tot 
internationale en uiteindelijk mondiale vroeg-
waarschuwing voor zoönotische pathogenen.  
De in WP1.1 ontwikkelde technieken voor snelle 
opsporing zullen worden geïmplementeerd in 
programma’s voor diergezondheid (e.g. 
diagnostische monsters), en voedsel veiligheid  
(e.g. melk, eieren, slachtdieren). 

De uitwerking kent een aantal specifieke elementen: 
•  Het opzetten van een data-infrastructuur om 

syndroomsurveillance te optimaliseren. Informatie 
over een ziekteverwekker met potentieel voor een 
zoönotische uitbraak wordt altijd doorgegeven in 
het systeem. Bij besmetting met andere ziekte-
verwekkers zal het gebruik van de data worden 
gefaciliteerd wanneer er wederzijds meerwaarde is 
wanneer signalen van endemische, niet-
zoönotische aandoeningen beschikbaar komen 
voor de leveranciers. Om de economische waarde 
van de data te verhogen zal op detectie-
methodologieën worden ingezet die ook breder 
een voorspelling te geven van de gezondheids-
toestand van dieren en voedselveiligheid (WP1.1). 
Economische waarde van de verzamelde data 
wordt sterk verhoogd door ook de niet-zoönotische 
signalen te valoriseren. 

•  Met innovatieve methoden zoals machine learning 
en AI in reguliere diagnostische of productiedata 
herkennen wanneer sprake is van besmetting. 
Daarbij worden veterinaire en humane signalen in 

tijd en ruimte gecombineerd. Dit gebeurt in 
samenwerking met NL-AIC (AI-Ned).

•  De effectiviteit en efficiëntie van het systeem 
wordt getoetst met behulp van mathematische en 
economische (simulatie) modellen en observaties 
van aantal specifieke pathogenen (waaronder 
influenzavirussen in pluimvee en varkens). 

•  Nieuwe potentiële gebruikers van de detectie-
methoden (en daarmee leveranciers van data) 
worden geïncludeerd, zoals dierenartspraktijken 
(o.m. de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk 
(ULP)) en ketenconsortia, maar ook slachthuizen, 
eierpak stations en zuivelbedrijven. De laatste 
ontvangen zeer regelmatig materiaal van primaire 
bedrijven en zijn daarmee uitermate geschikt om 
bij te dragen aan de vroegdetectie. 

•  De bovenstaande methoden en technieken worden 
gedeeld met buitenlandse partners met als doel de 
basis voor uitwisseling van surveillance informatie 
te verstevigen. Dergelijke informatie is een kritiek 
element van een effectief vroeg-
waarschuwingssysteem voor zoönotische 
pathogenen. 

 
Programmalijn 2 - Diagnostiek, therapeutica 
en profylaxe 
Voor een daadkrachtige bestrijding van een 
pandemische uitbraak zijn effectieve diagnostische 
methoden en (profylactisch) behandelstrategieën 
essentieel. Effectieve diagnostiek begint met de 
beschikbaarheid van methoden om een besmet 
individu te identificeren, waarna de contacten 
getraceerd, gediagnosticeerd, en geïsoleerd of 
behandeld worden (track, trace and treat). Afhankelijk 
van de eigenschappen van de ziekteverwekker kan 
meer grootschalig testen (screenen) van belang zijn 
om regionale dan wel landelijke verspreiding van  
een uitbraak in kaart te brengen en uiteindelijk te 
dammen. Het snel en effectief behandelen van zieken 
is eveneens een belangrijke stap om verdere 
verspreiding te voorkomen. De huidige testmethoden 
schieten tekort; snelle methoden (bijv point-of-care 
tests) zijn vaak te ongevoelig en gevoelige test-
methoden (bijv moleculaire detectie) te langzaam, 
relatief kostbaar en afhankelijk van (beperkte) 
reagentia. Belangrijk is dus om nieuwe testmethoden 
(platforms) te ontwikkelen die de juiste balans 
hebben tussen complexiteit, kosten, snelheid en prijs 
afhankelijk van de plek en de wijze waarop de ingezet 
worden. Het activiteitenplan is gericht op de diverse 
stappen die genomen moeten worden voor de 
ontwikkeling (innovatie, R&D), standaardisatie, 
validatie en implementatie van nieuwe diagnostica  
en therapeutica. 
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Het streven is om binnen elk werkpakket innovatie  
te clusteren die buiten een pandemie toegepast kan 
worden op endemische infectieziekten en zo bijdraagt 
aan het verdienvermogen van het project. Wanneer  
zich wel een pandemie voordoet, zullen de individuele 
“modules” van innovatie ter beschikking worden  
gesteld aan de ontwikkeling van de dan noodzakelijke 
instrumenten. Focus zal derhalve liggen op schaal-
baar heid, wendbaarheid en de concrete mogelijke 
toepassing de context van een pandemie. Integratie 
met PL4 (logistiek) is essentieel om dit te waarborgen. 
Daarnaast worden alle data binnen de geplande 
activiteiten ingebed in een Open Science, FAIR data  
en analyse netwerk. Daarmee wordt het mogelijk  
om in geval van een pandemie data snel beschikbaar  
te hebben en te delen (PL6). Vanaf inceptie tot 
implementatie van de nieuwe tools zal overleg plaats-
vinden met experts uit de (publieke) gezond heidszorg 
en uit PL5, om zorg te dragen voor maatschappelijke 
inbedding van interventies.

WP 2.1: Opschaalbare diagnostische platform 
technologieën 
Dit werkpakket is gericht op de ontwikkeling van 
geïntegreerde (sample-to-result) en opschaalbare 
diagnostische platformtechnologieën die optimaal zijn 
ingericht voor het bestrijden van een pandemische 
crisis. Het betreft daarbij zowel targeted (detectie op 
basis van een gen of eiwit) and untargeted (detectie  
op basis van een gemeten patroon) methoden. Het 
werkpakket omvat alle aspecten van de testketen, 
waaronder sampling en sample handling, detectie, 
apparatuur, infrastructuur en data analyse. In nauwe 
samenspraak met onze stakeholders zullen target 
product profiles voor de platform technologieën 
gedefinieerd worden in verschillende scenario’s van 
toepassing (bijv. thuisgebruik, point-of-care tests, 
laboratorium, grootschalige screening etc) en de 
specifieke eisen en randvoorwaarden gedefinieerd  
(bijv. gevoeligheid, duurzaamheid, beschikbaarheid 
reagentia, re-cycling, prijs, doorlooptijd, gebruiksgemak). 

Het is de bedoeling om optimale flexibiliteit mogelijk  
te maken bij inzet in verschillende situaties, van 
individuele zorg tot grootschalige screening.  
Daarom zal voor de genoemde targeted testmethoden 
bijzondere aandacht uitgaan naar nieuwe technieken, 
zoals de snelle isotherme moleculaire detectie-
methoden (bijv CRISPR/LAMP). Beschikbaarheid van 
grondstoffen en duurzaamheid zullen daarbij worden 
geborgd door testmethoden te baseren op bulk-
reagentia en het realiseren van Nederlandse productie 
van de benodigde enzymen. Ondersteuning vanuit  
PL4 is hierbij geborgd, evenals integratie met PL5  
voor integratie in thuis-test programma’s.

Voor de ontwikkeling van untargeted diagnostische 
methoden wordt ingezet op sensortechnologie zoals 
massaspectrometrie en gebruik van AI bij de analyse 
en interpretatie van data (PL6). Geïntegreerd gebruik 
van meerdere databronnen, zoals wearables en 
patroongebaseerde analysetools bij het opsporen  
van geïnfecteerde personen zal hierbij onderzocht 
worden. Hiertoe zullen verschillende partners met 
elkaar verbonden worden en wordt gebruik gemaakt 
van de reeds aanwezige investeringen in medische 
technologie. Om generieke pandemische test-
methoden snel aan te passen voor de detectie  
van specifieke besmettingen, wordt een ontwikkel-  
en validatiestrategie ontwikkeld op basis van 
synthetische deeltjes die lijken op ziekteverwekkers 
(pathogeen mimicks). De diverse platforms zullen 
eveneens getest worden met materialen van 
patiënten met verschillende typen infectieziekten, 
gezonde controlemonsters en patiëntmaterialen met 
non-infectieuze ziekten. Hiertoe zal een biobank  
van patiëntmonsters en implementatie van een 
synthetische biomimick validatie strategie uitgezet 
worden om tot een goede validatie en implementatie 
te komen (FAIR meta-data worden geborgd in PL6).

Een leidende positie door NEN, de Stichting 
Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, zal 
borgen dat er gebruik gemaakt wordt van een 
bewezen infrastructuur voor ontwikkeling en  
beheer van afspraken en normen (standaarden) op 
verschillende niveaus, van technische aspecten tot 
afsprakenstelsels voor ketens en ecosystemen.  
NEN borgt dat dit proces openstaat voor alle 
belanghebbenden (bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties, burgers als ook overheden). Door 
afspraken binnen de NEN-infrastructuur te brengen, 
borgen we continuïteit van kennis. Bovendien  
worden de risico’s van translatie mbt medical  
device regelgeving en CE markering beperkt.

Innovaties in platformtechnologieën en opschalings-
capaciteit zal getoetst worden door proof-of-concept 
ontwikkeling van tenminste 4 diagnostische testen. 
Focus voor deze proof-of-concepts zal liggen op 
diagnostische tools die ook kunnen worden 
toegepast wanneer zich een pandemie voordoet.  
Zo kunnen commercieel aantrekkelijke producten 
worden ontwikkeld, waarbij uiteraard wel hoog blijft 
voor flexibiliteit om een snelle inzet tijdens een 
pandemie mogelijk te maken. 

Door deze proof-of-concepts wordt de ontwikkelketen 
getest, verbindingen tussen de diverse ketenpartners 
versterkt en tegelijk wordt het verdienvermogen van 
de keten vergroot. Daarnaast zullen voor deze proof-
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of-concept activiteiten ook de mogelijkheden worden 
onderzocht om verdere opschaling van benodigde 
testcapaciteit te faciliteren. Dat is bijvoorbeeld 
mogelijk door de inzet van partners buiten de 
diagnostische keten en het realiseren van tijdelijke 
testfaciliteiten. Afhankelijk van de keuzes die worden 
gemaakt voor doorontwikkeling van één of enkele 
diagnostica wordt er een standaardisatie programma 
ingericht. NEN kan haar netwerken op het gebied van 
medische technologie en ook andere (inter)nationale 
netwerken ontsluiten voor expertise en good practices. 
Te denken valt aan het NEN netwerk voor in vitro 
diagnostica (diverse CEN en ISO normen) en medische 
laboratoria (ISO 15189 Medische laboratoria) - 
Normering stelt bijzondere eisen aan kwaliteit en 
competentie, inclusief die van experts in andere 
vakgebieden). Zo is er in de milieusector al een norm 
voor een e-nose ontwikkeld specifiek voor metingen 
van luchtkwaliteit (NTA 9055). 

WP 2.2 Infrastructuur voor de ontwikkeling en 
implementatie van immuno-diagnostiek om de 
aanwezigheid van beschermende immuun-
responsen aan te tonen. 
Immuno-diagnostiek is essentieel voor het vaststellen 
van een in het (recente) verleden doorgemaakte 
infectie of een vaccinatie. Ook kan na vaccinatie de 
beschermingsgraad van individuen worden bepaald 
in zogeheten correlates of protection (PL1). Dit is van 
belang voor het bepalen van de bescherming op 
groepsniveau (surveillance) alsmede het bepalen van 
bescherming van het individu. Vanwege de inherente 
complexiteit van het meten van immuunresponsen en 
de heterogeniteit van responsen bij verschillende 
typen infectieziekten, moet geïnvesteerd worden in 
wendbare diagnostische systemen die snel aangepast 
en opgeschaald kunnen worden. 

Input vanuit cohortstudies en metingen in mogelijke 
dierlijke reservoirs (PL1) kunnen belangrijke input 
leveren voor het identificeren en valideren van een 
correlate of protection. Daarnaast zal bij de 
ontwikkeling van met name vaccins input komen ten 
aanzien van de te implementeren diagnostiek gericht 
op ‘correlates of protection’, immuneresponse die 
beschermend zijn. (PL3). 

Traditioneel is immunodiagnostiek gericht op het 
identificeren van beschermende antilichamen 
(serologie). Innovatie zal zich richten op het 
verbeteren van deze systemen, zodat naast kwantiteit 
ook naar kwalitatieve aspecten gekeken kan worden, 
en naar de locatie waar antilichamen zich bevinden. 
Bescherming tegen infecties wordt immers niet 

alleen geboden door circulerende antilichamen in  
het bloed, maar ook de lokale afweerreactie in 
slijm vliezen, bijvoorbeeld in de neus en het maag-
darmkanaal. Bovendien zullen deze metingen 
uitgebreid moeten worden naar het routinematig 
meten van (memory) T en B-cel responsen. 

De ontwikkeling van de IGRA voor de diagnose van 
tuberculose is een goed voorbeeld hoe dergelijke 
cellulaire metingen belangrijke meerwaarde kunnen 
brengen voor het bepalen van immuunresponsen in 
specifieke typen infectieziekten. Voor het 
ontwikkelen van dergelijke assays is het nodig om te 
weten hoe het menselijk immuunsysteem reageert  
op diverse onderdelen van de ziekteverwekker. 
Daartoe zullen snelle expressiesystemen van 
antigenen beschikbaar gemaakt moeten worden.  
Hier vindt samenwerking plaats met PL3. 

Ook hier zal gebruik gemaakt worden van “model 
organismen” om de ontwikkelketen te testen en 
tevens bij te dragen aan het verdienvermogen van  
het werkpakket onder normale omstandigheden 
zonder pandemie. 

Traditioneel is de immunologische diagnostiek erg 
gevoelig voor variatie tussen en binnen laboratoria, 
waardoor vergelijkbaarheid een probleem kan zijn. De 
beschikbaarheid van gestandaardiseerde reagentia, 
antilichamen, pathogene stammen en gecentraliseerd 
testen hiervan is essentieel om verschillende 
uitslagen met elkaar te kunnen vergelijken. Historisch 
gezien speelde het National Institute for Biological 
Standards and Control NIBSC in het VK hier een 
belangrijke rol, maar naar verwachting zal dit 
veranderen gezien de Brexit. Er is dus een uitgelezen 
kans voor Nederland om zich hier sterker in te 
positioneren en zich te kwalificeren als WHO 
referentiecentrum. In Nederland is immers een goed 
georganiseerd kwaliteitscontrolesysteem aanwezig 
voor (routine)diagnostiek, dat vanuit de verschillende 
brancheverenigingen en het RIVM gecoördineerd 
wordt. Deze infrastructuur kan gebruikt worden voor 
snelle verspreiding van pragmatische ‘standaarden’ 
(positieve en negatieve controlemonsters). Daarmee 
kan de uitvoering op de verschillende diagnostische 
platforms gevalideerd kunnen worden. Voor het 
opzetten van een biobank zullen we de capaciteit van 
Parelsnoer/BBMRI in academische centra voor het 
verzamelen van biomaterialen van patiënten met 
infectieziekten inzetten. Tevens zullen we een 
structuur opzetten voor het delen van deze waarde-
volle materialen zodat hierover al afspraken bestaan 
voordat zich een uitbraak voordoet. 
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WP 2.3 De ontwikkeling van ten minste 5 breed 
spectrum targeted therapeutica
Ziekteverwekkers met een pandemisch potentieel, 
zoals coronavirussen (SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, MERS) 
of influenzavirussen hebben gemeenschappelijke 
kenmerken, die als doelwit kunnen dienen voor 
effectieve middelen tegen verschillende ziekte-
verwekkers. Dat geldt ook voor virussen die door 
geleedpotige vectoren worden overgedragen, zoals 
de verwekkers van dengue, West-Nijl koorts, 
chikungunya, zika koorts en andere zich snel 
verspreidende ziekteverwekkers. Met input van de 
innovatie en data uit PL1 en PL6 zullen verschillende 
target product profiles (TPP) opgesteld worden, die 
tezamen een portfolio voor pandemic preparedness 
vormen. In de TTP wordt gespecificeerd welk effect 
verwacht wordt in welke setting, wat de beoogde 
kosten en wat de doelgroepen zijn. In het 
Nederlandse publiek-private samenwerkingsverband 
PanCoroNed richten bedrijven en hun academische 
samenwerkingspartners zich nu al op het ontwikkelen 
van nieuwe breedspectrum antivirale middelen  
tegen een universele target voor coronavirussen. 

Binnen dit werkpakket zal dergelijk werk worden 
uitgebreid naar andere ziekteverwekkers. Bij het 
zoeken naar potentiële geneesmiddelen die 
verschillende ziekteverwekkers kunnen remmen, 
wordt gebruik gemaakt van rationeel ontwerp, 
medicinal chemistry, nieuwe biochemische assays en 
screening van in in-vitro modellen. Het combineren 
van verschillende middelen zal bovendien tot 
additionele of synergetische effectiviteit leiden. 
Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van  
het aanpassen van multivalente interacties om 
selectiviteit te verhogen. In Europees verband zijn 
reeds breed-spectrum therapeutica met verschillende 
werkingsmechanismen in ontwikkeling. We zullen 
aansluiten bij deze bestaande initiatieven om 
duplicatie te voorkomen en synergie te bereiken.  
Zo is bijvoorbeeld verdere klinische ontwikkeling  
van deze middelen in de Europese consortia niet 
voorzien. 

Het Pivot Park Screening centre en de European  
Lead Factory zijn uniek gepositioneerd om high-
throughput screening methodologieën toe te passen 
om target based en/of fenotypische screening uit te 
voeren en zo nieuwe breed-spectrum anti-infectieve 
middelen te identificeren. In Nederland is een groot 
aantal bedrijven aanwezig die samen een enorme 
potentie hebben om vroege resultaten uit 
academisch onderzoek door te ontwikkelen naar 
farmaceutisch interessante (pre)klinische kandidaat 
moleculen (lead optimalisatie met bijvoorbeeld 

formuleringstechnologie, in vitro/in vivo ADMET,  
e.d.). Om dit breder toepasbaar te maken, dient 
geïnvesteerd te worden in alle facetten van 
geneesmiddelontwikkeling in het innovatief MKB, 
teneinde academische kennis beter om te zetten  
naar kandidaatmedicijnen (zie bijvoorbeeld ook 
initiatieven zoals FAST en de overeenkomstige lijn in 
het Actieprogramma). Er is met name een investering 
nodig in humaan kapitaal als basis voor het verdien-
vermogen van bedrijven op de lange termijn. 
Vanuit dit “discovery” werkpakket zullen veel-
belovende stoffen geselecteerd worden op basis van 
de mate waarop deze stoffen voldoen aan de TPP. 
Vervolgens zullen minimaal 5 middelen binnen de 
andere werkpakketten van deze programmalijn 
verder getest worden op hun farmacologische 
potentie: stabiliteit, biologische beschikbaarheid, 
toetsing van effectiviteit en toxiciteit in cellen en 
proefdieren. In het laatste preklinische stadium wordt 
de antivirale effectiviteit van de beste kandidaat-
medicijnen bevestigd in een in vivo infectiemodel 
(werkpakket 2.5). 

Op basis van tevoren gestelde go/no-go criteria zal 
verdere vroeg-klinische ontwikkeling plaatsvinden 
(fase 1 klinische studies, werkpakket 2.6). 
Samenwerking tussen verschillende partijen 
voorhanden in Nederland gespecialiseerd in 
geneesmiddelontwikkeling, toediening vormen en 
productie als een virtueel farmaceutisch bedrijf zal 
efficiënte voorraadvorming van potente anti-infectie 
middelen mogelijk maken. Bij daadwerkelijke 
uitbraken kunnen deze nieuwe klassen infectie-
remmers therapeutisch en profylactisch gebruikt 
worden om de uitbraak zo klein mogelijk te houden.

WP 2.4 De ontwikkeling van profylactica
Om aan de vraag voor profylactica te voldoen, moet 
geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling 
van targeted en untargeted middelen met een direct 
anti-infectief effect (bijvoorbeeld remmers zoals 
beschreven in 3.4). Het gaat om middelen die de 
afweer versterken (immuunmodulatoire werking) of 
die aangrijpen op bijvoorbeeld de mechanismen 
waarmee het slijmvlies zich beschermt tegen 
ziekteverwekkers en/of op het microbioom van 
slijmvliezen. Ook kan gedacht worden aan middelen 
die transmissie voorkomen, bijvoorbeeld door aan te 
grijpen op vectoren zoals muggen. Studies die zich 
richten op een beter begrip van deze onderlinge 
systemen kunnen leiden tot belangrijke doorbraken. 
Een voorbeeld hiervan is de platform-strategie van 
Leyden Labs. Leyden Labs ontwikkelt een serie 
neussprays waarmee direct brede bescherming 
verkregen kan worden tegen virussen. De neus is 
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immers de plek waar veel virussen met het grootste 
risico het lichaam binnendringen. Het eerste product 
richt zich op bescherming tegen influenza – zowel 
seizoensgriep als pandemische influenza – en heeft 
een mondiale markt. Dit product zal gebruikt worden 
als proof-of-concept. Het zal preklinisch en klinisch 
getest worden, zodat het binnen de looptijd van het 
project vermarkt kan worden. Daarnaast is een 
product tegen SARS-CoV-2 in ontwikkeling, dat 
geëvalueerd zal worden voor verdere klinische 
ontwikkeling. Leyden Labs investeert zelf in de 
ontwikkeling van dit neusspray platform, en doet dit  
in samenwerking met nationale en internationale 
partners, zoals universiteiten, nationale gezondheids-
instituten en private partijen/bedrijven. Een ander 
voorbeeld is de ontwikkeling van bestaande hit en lead 
moleculen die aangrijpen op de pathogeen-vector 
interactie om zo langwerkende stoffen te ontwikkelen 
die overdracht van pathogenen van mens naar vector 
(bijvoorbeeld muggen) kunnen voorkomen. 

Daarnaast zal er geïnvesteerd worden in de 
identificatie van breed beschermende antilichamen 
door het screenen van het antilichaam repertoire  
in diermodellen en uit humane cohortstudies met 
behulp van antigeen-gebaseerde B-cell sorting, single 
cell sequencing en MS-gebaseerd eiwit sequencing. 
Libraries van lichte keten antilichamen zullen tot 
expressie gebracht worden en gescreend op 
functionaliteit, epitope mapping, binding competitie, 
affiniteit en escape. Epitopen zullen gekarakteriseerd 
worden en antilichamen geproduceerd en geoptimali-
seerd op basis van hun inhibitie potentie, diversiteit 
en binding. De meest veelbelovende antilichamen 
zullen vervolgens getest worden in de in vitro en  
in vivo modellen van WP 3.6. Bovendien kunnen de 
hierdoor ontdekte epitopen als input dienen voor  
de ontwikkeling van nieuwe universele vaccins. 

Beoogd wordt om binnen de looptijd van het project 
ten minste 2 nieuwe profylactica te ontwikkelen die 
dienen als proof-of-concept van de Nederlandse 
product ontwikkelketen, de infrastructuur en  
logistiek (link PL4).
 
WP 2.5 Ontwikkeling van nieuwe in vitro en in 
vivo modellen voor het prioriteren van nieuwe 
middelen	op	basis	van	toxiciteit	en	effectiviteit	
In vitro en in vivo modellen zijn essentieel voor de 
eerste stap op weg naar de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen of vaccins: het identificeren van 
geschikte doelwitten (target discovery). Bovendien 
kunnen zij gebruikt worden voor het vinden van 
antigenen voor vaccinontwikkeling en het testen van 
potentiële geneesmiddelen. Diverse Nederlandse 

bedrijven testen nieuwe antivirale middelenn met een 
therapeutische of profylactische werking middels 
assays op basis van een breed spectrum van virussen 
(bijvoorbeeld SARS, Mers, SARS-CoV-2, verschillende 
high pathogenic influenza, RSV etc). Dit gebeurt 
allereerst op cellijnen. Het effect op cellijnen is 
echter maar ten dele voorspellend voor de uit-
eindelijke reactie in de mens. Aanpassing van met 
name virussen leidt ertoe dat de uitslagen van zulk 
in- vitro onderzoek uitslagen niet altijd overeen-
komen met effecten in vivo. Het breed beschikbaar 
zijn van high-throughput assays met gebruikmaking 
van Human Airway Epithelium is in deze context 
bijvoorbeeld van groot belang gebleken voor het 
testen van nieuwe middelencompounds tegen 
SARS-CoV-2. Dit moet echter in een gecontroleerde 
omgeving (BSL-2 of BSL-3) veilig gedaan kunnen 
worden met gebruikmaking van gevalideerde 
uitleestesten (bijvoorbeeld RT-qPCR en end point 
dilution assays). 

Binnen WP2.5 zal gefocust worden op het ontwikkelen 
van nieuwe in- vitro modellen waarbij een 3D 
omgeving gesimuleerd kan worden (organoids/
organ-on-a-chip) en/of de aanwezigheid van een 
microbioom en/of immuun componenten. Aansluiting 
wordt hiervoor gezocht bij het IMI consortium 
Inno4Vac, waarbinnen al diverse mucosale in vitro 
systemen ontwikkeld worden. Doelstelling hierbij is 
het in de toekomst beter en sneller testen van nieuwe 
middelen in een meer complexe (high-throughput) 
setting. Bovendien kan het beter, sneller en slimmer 
toepassen van complexe in vitro systemen in de 
toekomst sommige proefdierstudies vervangen. 
Vooralsnog is het karakteriseren en beschikbaar zijn 
van diermodellen van groot belang. Bedrijven zoals 
Viroclinics, het Biomedical Primate Research Center in 
Rijswijk, Intravacc en ID Lelystad spelen hier al jaren 
een cruciale rol op het internationale toneel. Maar 
ook academische partners zoals zij diehebben BSL3 
laboratoria, en dier transmissie modellen 
operationeel hebben. Nieuwe vaccins, anti-virale 
middelen en monoclonale therapieën worden inop 
dergelijke diermodellen getest op effectiviteit. 
Binnen WP2.5 zullen diermodellen worden opgezet, 
gekarakteriseerd en gestandaardiseerd voor die 
toepassingen waar in vitro modellen tekortschieten, 
bijvoorbeeld voor het karakteriseren van transmissie 
of pathogenese. Hierbij zal gebruik worden gemaakt 
van de reeds bestaande en ontwikkelde de 
transmissie modellen binnen PL1.
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WP 2.6 Opzetten van een faciliteit voor 
vroegklinische studies inclusief gecontroleerde 
humane infectiestudies 
Voor snelle translatie van nieuwe producten naar 
verdere klinische ontwikkeling (vroeg-klinische 
productontwikkeling) is in Nederland de expertise en 
het regulatoir netwerk aanwezig. Het is echter van 
groot belang om de capaciteit uit te breiden voor 
registratiewaardige klinische studies die zowel voor 
private als publieke partners laagdrempelig toe-
gankelijk zijn. Een grotere capaciteit is noodzakelijk 
om ten tijde van een pandemie zeer snelle translatie 
van een breed spectrum aan nieuwe producten op 
zeer korte termijn te realiseren en door het 
Nederlandse expertise netwerk private partners  
aan te trekken. 

De expertise rondom vroegklinische ontwikkeling is 
in Nederland sterk geconcentreerd, onder andere in 
het Center for Human Drug Research (CHDR), hetgeen 
de mogelijkheid biedt om op basis van de aanwezige 
expertise kwalitatief hoogstaand, registratiewaardige, 
klinische studies uit te voeren in een efficiënte 
setting. De non-profit, onafhankelijke opzet van deze 
faciliteit heeft bewezen partnerships te faciliteren  
in zowel de private als publieke sector (academic 
pharma), waarbij een continue investering in 
kwaliteitssystemen en inachtneming van de meest 
recente ontwikkelingen rond GDPR zorgt draagt voor 
uitstekende beoordeling door IGJ. Daarnaast is de 
ontwikkeling en exploitatie van controlled human 
infection models (CHIM), door CHDR en andere 
academische groepen van groot belang voor het 
beoordelen van vroeg-klinische effecten. Gedurende 
de COVID-19 pandemie was LUMC in Nederland de 
eerste wereldwijd om een SARS-CoV-2 virus te 
produceren ten behoeve van gecontroleerde 
infectiestudies, dankzij de sterke concentratie van 
expertise en de aanwezigheid van een daadkrachtig 
publiek-privaat netwerk. Deze kennis is gedurende  
de COVID19 pandemie internationaal beschikbaar 
gemaakt en had een aantoonbaar aanzuigende 
werking voor grote farmabedrijven. Het consolideren 
van deze expertise en het verankeren van de GMP 
productie van challenge materiaal in een klinische 
faciliteit gaat essentieel zijn om de vroeg-klinische 
ontwikkeling van nieuwe producten te blijven 
faciliteren. Een sterke verbinding van de vroeg-
klinische productontwikkeling met een netwerk van 
toonaangevende onderzoeksgroepen op het gebied 
van virologie, immunologie en microbioom is reeds 
aanwezig, maar dient te worden uitgebreid om  
de opbrengst van de eerste klinische data te 
maximaliseren en noodzakelijke aanpassingen in  

het klinisch ontwikkelplan mogelijk te maken. 
Daarnaast dient te worden aangesloten bij 
internationale initiatieven zoals de decodering van 
het humane immunoom, het analyseren in moleculair 
detail van de humane immune respons. Geïnvesteerd 
zal moeten worden in een data infrastructuur en 
bioinformatische technieken waarmee de aldus 
verkregen data bij de bron FAIR gemaakt kunnen 
worden en door middel van FAIR data points 
beschikbaar voor data visiting en hergebruik, 
waarmee connectiviteit vergroot zal worden en de 
identificatie van “markers” voor bescherming of 
effectiviteit sneller beschikbaar. Open real-time  
data reuse is hierbij de norm (link PL6). 

WP 2.7 Het verstevigen van de leidende positie 
van Nederland in een “global clinical trial 
network” voor fase 2-4 studies 
Snelle en gedegen evaluatie van nieuwe therapeutica 
vergt een operationeel en getraind netwerk van 
klinische centra, ondersteund door goede laboratoria. 
Europese subsidies van IMI, FP7 en HORIZON2020 
hebben geleid tot ECRAID (European Clinical Research 
Alliance for Infectious Diseases) dat vanaf 1 december 
2021 als onafhankelijke stichting operationeel  
zal zijn. ECRAID bevat clinical trial networks van 
ziekenhuizen (inclusief kinderziekenhuizen), 
eerstelijnsnetwerken van huisartsen en netwerken 
van verpleeghuizen in 42 landen. Tijdens de COVID-19 
pandemie is de leidende positie van Nederland in de 
uitvoer en ontwikkeling van zogeheten adaptieve 
platform studies gebleken. Bij dergelijke studies is er 
al een infrastructuur en een basisprotocol dat is 
goedgekeurd door de medisch-ethische toetsings-
commissie. Het is daardoor mogelijk om relatief snel 
nieuwe indicaties en nieuwe middelen toe te voegen. 
Een goed voorbeeld is de REMAP-CAP/COVID-19 
studie, met op 1 oktober 2021 9,122 geïncludeerde 
patiënten, 16,334 randomisaties van 50 verschillende 
behandel combinaties in 330 studie centra wereldwijd. 
De studie heeft tot nu toe 10 platform conclusies 
opgeleverd en is met de Britse Recovery studie de 
belangrijkste bron voor behandeladviezen voor 
patiënten met COVID-19. Verder worden aanvullende 
virologische studies uitgewerkt in samenwerking  
met het Europese consortium VEO, geleid door 
ErasmusMC. De leidende Nederlandse rol reflecteert 
de excellente toegang en organisatie van de zorg  
in Nederland die het mogelijk maakt kwalitatief 
hoogstaande data te vergaren. In internationaal 
samenwerkingsverband dient deze positie te worden 
bestendigd en uitgebreid, om bij een volgende 
pandemie wederom meteen klinische studies te 
kunnen starten. 
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Wanneer de huidige pandemie eenmaal achter de  
rug is, zal het netwerk operationeel te blijven. Dan 
kunnen relevante onderzoeksvragen op het gebied 
van infectieziekten beantwoord worden en bovendien 
samples verzameld worden die een belangrijke 
biobank kunnen vormen voor de ontwikkeling van 
diagnostiek en therapeutica. Tevens zal gewerkt 
worden aan het verder beschikbaar maken van data, 
het zorgdragen voor snelle implementatie in de 
klinische praktijk en het laten aansluiten van 
Nederlandse centra. Op het gebied van de onder-
steuning van het Nederlands deel van het clinical  
trial netwerk voor fase 2-4 effectiviteitstesten  
binnen Europa kunnen we leren van het netwerk  
dat academische partners n.a.v. de ZonMw subsidie 
voor COVID-19 onderzoek opzetten en andere private 
partners. zoals Viroclinics-DDL. Dit WP heeft een 
duidelijke link met PL6.

Programmalijn 3 - Vaccinontwikkeling, 
valorisatie en implementatie

Programmalijn 3 is gericht op onderzoek en innovatie 
van vaccinontwikkeling, productie en implementatie 
in publiek-private samenwerking ten tijde van een 
pandemie en inter-pandemische periodes. Hierbij is 
het belangrijk de kennis en expertise binnen deze 
deelgebieden in netwerken te concentreren. Door  
het adopteren van nieuwe methoden en technieken 
kunnen investeringen op kortere termijn worden 
terugverdiend en de time-to-market van vaccins 
worden versneld. Omdat het effect van vaccinatie in 
grote mate afhangt van de bereidheid van mensen om 
zich (snel) te laten vaccineren met nieuwe vaccins, 
zijn sociaal-wetenschappelijke innovaties door 
intensieve samenwerking met programma 5 ook 
benoemd in dit programma. Bij alle fasen van dit 
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Figuur 10 Schematische weergave van de activiteiten binnen programmalijn 3. Een aantal activiteiten zullen doorlopend 
plaatsvinden en verbonden zijn met meerdere werkpakketten.
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programma zullen overheden en kennisinstellingen, 
die verantwoordelijk zijn voor infectieziekte-
bestrijding nauw betrokken worden bij kennis-
ontwikkeling en toepassing van vaccins en zal 
gestreefd worden de dialoog tussen overheden  
en bedrijfsleven te versterken. 

WP3.1 Pre-klinisch vaccin onderzoek en 
ontwikkeling
Doelstellingen:
• Verbetering van bestaande vaccin platforms
•  Ontwikkeling van nieuwe vaccin platforms en 

verbetering van de toediening van vaccins
•  Opzet van kennis en expertisecluster rondom 

pre-klinische vaccin modellen
•  Ontwikkeling van nieuwe pandemische en niet-

pandemische vaccin prototypes 
•  Bijdrage aan vaccin ontwikkeling voor low and 

middle income countries (LMIC’s) door middel van 
regulering, implementatie en technology transfer

Voor de ontwikkeling van vaccins is de selectie van 
het juiste antigeen (‘drug substance’), afkomstig van 
de ziekteverwekker waartegen de beschermende 
immuunrespons moet worden opgewekt; alsook de 
‘delivery’ van het antigeen (vaccin platform), om  
een optimale immuun respons te induceren, van 
essentieel belang19. Er is in de afgelopen jaren 
nationaal en internationaal veel kennis opgebouwd 
met nieuwe vaccin platforms die gebruik maken van 
virale vectoren, van lipide nanodeeltjes om mRNA te 
transporteren, van outer membrane vesicles (OMVs), 
van Virus-Like Particles (VLPs) en polymere drager-
materialen, maar ook van klassieke formuleringen 
zoals geïnactiveerde virussen of gezuiverde eiwit 
antigenen. Het is voor een aantal van deze platforms 
nodig om het vaccin in een context aan te bieden 
waarbij het ‘signaal’ dat een infectie afgeeft, 
nagebootst wordt en daarmee de natuurlijke afweer 
optimaal stimuleert bij de opbouw van een langdurig 
beschermende afweerrespons. Hiervoor worden 
hulpstoffen, zogenaamde ‘adjuvantia’ gebruikt. 
Nieuwe adjuvantia worden ontwikkeld die ervoor 
kunnen zorgen dat kan worden volstaan met een 
enkele dosis, wat een vaccinatiecampagne sterk zou 
kunnen vereenvoudigen. Dit ‘low-single-dose’ concept 
is breed toepasbaar en eenvoudig te implementeren 
in vaccin ontwikkeling en -productie. Ten slotte, 
hoewel een injectie in de spier (intramusculair de 
meest gebruikte route is voor vaccinatie, is er 
toenemend bewijs dat andere routes met naald 
(intradermaal, subcutaan) of zonder naald: via een 
spray (intranasaal) of keramische pleister (trans-

dermaal) veel effectiever kunnen zijn. Innovaties op 
antigeen selectie en toedieningsvorm kunnen dus 
een groot effect hebben op de efficiëntie van 
toekomstige vaccinatiecampagnes. Binnen de 
bedrijven en academische instituten die betrokken 
zijn bij programma 3 zijn diverse vaccin platforms 
ontwikkeld die bij een pandemie meteen ingezet 
kunnen worden voor vaccin prototype productie. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van 
nieuwe en de verbetering van bestaande antigeen 
design en platforms. Antigeen design is grotendeels 
platform overstijgend en breed toepasbaar, daarbij is 
specifieke aandacht voor de ontwikkeling van 
universele vaccins die bescherming opwekken tegen 
corona- en influenzavirussen. De verbetering van 
bestaande platforms zal onder andere gericht zijn  
op stabiliteit om de vaccins te kunnen bewaren bij 
omgevingstemperatuur (zie ook WP3.4, logistiek 
vaccin distributie en programma lijn 4). Specifiek 
voor de virale vectoren is het daarbij belangrijk 
generieke milieurisico beoordelingen te ontwikkelen 
voor het sneller kunnen gebruiken van vaccins.

Ook recente ontwikkelingen binnen de nano-
technologie bieden geheel nieuwe kansen voor vaccin 
ontwikkeling en zijn daarom onderdeel van dit 
werkpakket. Binnen de technische universiteiten in 
Nederland is er veel kennis op het gebied van de 
synthese van polymere bouwstenen en lipiden voor 
de constructie van goed-gedefinieerde nanodeeltjes. 
Deze worden toegepast als dragersystemen voor de 
gecontroleerde afgifte van medicijnen en voor 
interactie met het immuunsysteem (synthetische 
vaccinplatforms). Nanotechnologie biedt ook nieuwe 
kansen voor de toediening van vaccins. Door middel 
van nano-naalden, hoge-snelheid-microdruppels, die 
een pijnloze injectie mogelijk maken of inhalatoren 
worden unieke kansen geboden voor het toedienen 
van vaccins. Innovaties op het terrein van nano-
technologie en vaccin platforms kunnen een grote 
impact hebben op vaccin-acceptatie, zowel positief 
als negatief. Daarom zal vaccin-acceptatie parallel aan 
de ontwikkeling van deze vaccin innovaties onder-
zocht worden binnen WP 3.4 in nauwe samenwerking 
met Programmalijn 5.

Om het bovenstaande te realiseren, is gestructureerde 
samenwerking en kennisuitwisseling tussen de 
partners (industrie, academische instituten en de 
overheid) essentieel. Hierin zal ook de expertise op 
het gebied van veterinaire vaccinontwikkeling in  
het kader van het One Health perspectief mee-
genomen worden. 

19  Naast ‘drug substance’ (actieve onderdeel van het vaccin) en de ‘drug carrier’ (vaccin plaform) is ook het ‘drugproduct’ bestaande uit naalden, 
spuiten, flacons belangrijk.
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20  “Pandemic Preparedness Act Now” rapport, Topsector Life Sciences & Health, 2021

In combinatie met de verbetering van het productie-
proces is een versnelling van het goedkeurings- en 
registratie proces (EMA en CBG) en van CMC 
(Chemistry Manufacturing and Controls) dossier 
opbouw noodzakelijk wat zal resulteren in een 
verkorting van de periode tussen de start van de 
pandemie en het op grote schaal beschikbaar komen 
van vaccins tot minder dan 6 maanden. Dit schept de 
mogelijkheid te onderzoeken of het mogelijk is om de 
vaccinontwikkeling te starten na vroege detectie en 
moleculaire karakterisering van een (pre-)pandemisch 
virus (Programmalijn 1) en via antigen design met 
behulp van voorspelde varianten aan de hand van 
methodes welke zullen worden ontwikkeld binnen 
Programmalijnen 1 en 6. 

Met behulp van vergelijkende pre-klinische vaccin 
modellen zullen de meest geschikte vaccinplatforms 
worden geselecteerd. Deze studies zullen op een 
uniforme en gestandaardiseerde wijze uitgevoerd 
worden door de academische onderzoekscentra 
(‘kennis en expertisecluster pre-klinische vaccin 
modellen’ zie Figuur 1) met beschikking over de 
faciliteiten met de juiste microbiologische inperking 
(zie NWO Nationale Roadmap BSL3 infrastructuur).  
De internationaal erkende expertise in Nederland op 
het gebied van de virologie, infectiemodellen en 
immunologie (in het bijzonder op het gebied van de 
corona-, paramyxo-, pneumo- en influenza virussen) 
maakt het mogelijk om in samenwerking met de 
platform ontwikkelaars de juiste antigenen van deze 
virussen te selecteren en te ontwerpen voor vaccin 
formulering. Deze prototype vaccins zullen vervolgens 
in pre-klinische diermodellen naast elkaar vergeleken 
worden om de mate van bescherming en immuniteit 
(correlaten van bescherming) te meten, hierbij zal  
ook gekeken worden naar alternatieven voor dier-
modellen. Aan de hand van deze studies zal een 
vaccin kandidaat geselecteerd worden voor klinische 
vaccin trials in mensen (zie WP3.2, productie en 
WP3.3 vaccin trials).

In nauwe samenwerking met alle academische centra 
in Nederland waar vaccin prototypes (leads) worden 
ontwikkeld voor pandemische, corona-, influenza, 
paramyxo- en pneumovirussen, en niet pandemische 
vaccins (Mycobacterium tuberculosis, malaria, 
pneumokokken, Bordetella pertussis, non-typeable 
Haemophilus influenzae en Mycoplasma pneumoniae, 
RSV, hepatitis C virus, HIV-1, Lassa virus en vector-
overgedragen virussen o.a. dengue, zika, chikungunya) 
zullen de hierboven genoemde platforms en 

toedieningsroutes worden ingezet en in pre-klinische 
vaccin modellen worden getest om de succesvolle 
kandidaten te kunnen selecteren. Kortom, de beoogde 
innovaties zullen zo breed mogelijk benut worden 
t.b.v. innovatief Nederlands vaccinonderzoek.

Versterking van innovatie en economische groei: 
Werkpakket 3.1 brengt de innovaties op het gebied 
van platform ontwikkeling, vaccin prototype 
ontwikkeling en drager systemen (alternatieve 
toedieningsroutes) bij elkaar. Een versnelde 
ontwikkeling en productie van pandemische vaccins 
zal tezamen met een investering van het Groeifonds 
in productiefaciliteiten (zie WP3.2), een grote bijdrage 
leveren aan de toename van het verdienvermogen van 
Nederland. In het kader van publiek-private samen-
werking zal dit bijdragen aan een koppositie van 
Nederland bij de innovatieve ontwikkeling en toe-
passing van pandemische en niet-pandemische 
vaccins. 

WP3.2 Flexibele infrastructuur voor versnelde 
vaccin productie en vergroting van de productie 
capaciteit 
Doelstellingen:
•  Zelfvoorzienend worden als Nederland (en Europa) 

voor de productie van pandemische vaccins 
•  Productiecapaciteit direct inzetbaar voor 

verschillende vaccinplatforms in een pandemie
•  Innovatie in vaccinproductie: flexibele ‘multi-

purpose’ vaccinproductie van de toekomst
•  Economische groei door introductie van nieuwe 

vaccins op de Europese markt
•  Vergroten productiecapaciteit voor vaccins ten 

behoeve van ‘global health’

WP3.2 is een integratie van een deel van de plannen 
zoals beschreven in ‘Pandemic preparednes ACT 
NOW’20 (zie programmalijn 4). De nieuw te bouwen 
moderne flexibele ‘multi-purpose’ vaccinproductie-
capaciteit moet bijdragen aan de leveringszekerheid 
van vaccins in pandemische situaties. Ten gevolge van 
de huidige pandemie is de druk op de productieketen 
van vaccins groot. Dit zal in het komende decennium 
verder toenemen. Productiefaciliteiten voor vaccins 
zijn veelal ingericht op specifieke vaccins. Daarom is 
het belangrijk voor Nederland om een flexibele ‘multi-
purpose plant’ (MPP) zo snel mogelijk te realiseren 
die meteen kan worden vrijgemaakt voor de 
productie van vaccins voor de klinische studies en 
voor de productie nadat het vaccin geregistreerd is. 
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Daarmee komt Nederland ook in de positie om de EU 
te ondersteunen met vaccinproductie in het geval van 
een pandemische situatie. Om bovengenoemde MPP 
te realiseren is het de bedoeling om een nieuwe 
productiefaciliteit te ontwikkelen. Tijdens inter-
pandemische fases wordt de MPP ingezet voor de 
productie van niet-pandemische vaccins voor de 
Europese markt en LMICs. Bilthoven Biologicals 
(“BBIO”) is onderdeel van ’s werelds grootste 
vaccinproducent, Serum Institute of India (“SII”). Op 
basis van het vaccinportfolio van SII worden nieuwe 
vaccins in Europa geproduceerd en geïntroduceerd. 
Dit creëert een continue bezetting van de fabriek 
(“ever warm”), gebruikmakend van verschillende 
bestaande en nieuwe productieplatforms. Daarnaast 
zal de faciliteit worden ingezet voor de productie van 
vaccins voor ‘global health’. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het leveren van vaccins, in samenwerking met 
bijvoorbeeld Batavia’s partner IAVI, voor de productie 
van Lassa-, Marburg- en Ebolavaccins. Ook nieuw 
ontwikkelde vaccins van partners kunnen worden 
geproduceerd in de faciliteit. Door op deze wijze 
gebruik te maken van de beschikbare productie-
capaciteit is de faciliteit volledig cGMP operationeel 
in inter-pandemische tijden en gereed voor 
pandemische situaties. De MPP wordt uitgerust  
als flexibele vaccinproductie van de toekomst:  
de nieuwste productieplatforms, digitalisering, 
robotisering en gericht op duurzaamheid. Daarmee 
zal de MPP ook bijdragen aan het innovatievermogen 
van Nederland. Ook innovatieve productie methodes 
van vaccins (zoals op planten gebaseerd) zullen 
binnen dit werkpakket verder worden onderzocht  
en geïmplementeerd. 

Binnen dit werkpakket zal gewerkt worden aan 
productie van GMP batches voor fase 3 vaccin trials. 
Verdere opschaling van productie na registratie zal 
plaatsvinden binnen programmalijn 4 waarbinnen 
ook gewerkt wordt aan versnelling van productie en 
om innovatieve methoden voor verkorte 
toeleveringsketens te verbeteren.

Versterking van innovatie en economische groei: 
Biofarmaceutische productie is een ‘anchor point’ om 
biotech en life sciences industrie in Nederland te 
versterken, wat belangrijk is voor onze internationale 
positie, zie daarbij het overzicht van de 15 vaccin 
productie bedrijven in Nederland. Naast R&D is 
biofarmaceutische productie een hoogwaardige 
activiteit die cruciaal is om innovaties vanuit de 
preklinische fase versneld naar de markt te brengen. 

Door de verbintenis van BBIO met het moederbedrijf 
SII, die een derde van alle vaccins ter wereld 
produceert, beschikt Nederland over een unieke 
positie. Dit geeft een extra mogelijkheid om nieuwe 
en bestaande vaccins die nu alleen buiten Europa 
geproduceerd en gebruikt worden naar de Europese 
markt te brengen. De betrokken bedrijven binnen 
deze NGF vullen elkaar aan op het gebied van 
platformtechnologie en kennis over de opschaling 
van de productie van vaccins.

De bovengenoemde investering kan opgevoerd 
worden als voorinvestering en bijdrage aan het 
EU-voorstel voor een Health Emergency Preparedness 
and Response Authority (HERA) en het daaronder 
vallende EU-FAB project. Het sluit naadloos aan op 
Important Projects of Common European Interest 
(IPCEIs) ‘to bring together knowledge, expertise, 
financial resources and economic actors throughout 
the Union’, wat een mogelijk bron van financiering is 
en aansluit bij andere Europese initiatieven. Ook 
kunnen bilaterale contacten met Europese landen 
zonder infrastructuur voor vaccin productie, 
resulteren in grote vaccinproductie orders. Een 
overheidsinvestering in de Nederlandse vaccin-
infrastructuur is uiteraard allereerst een ‘verzekering’ 
tegen de mogelijke economische schade van 
toekomstige pandemieën (zie ACT NOW). Het is ook 
een uitgelezen kans om Nederland als belangrijke 
speler op het gebied van vaccinexport op de kaart  
te zetten.

WP3.3 Translational Vaccinology XL (TVXL): 
nationaal netwerk van kennis en expertise op 
het gebied van werkzaamheid en veiligheid  
van vaccins.
Doelstellingen:
•  Opzetten en samenbrengen van kennis op het 

gebied van de immunologie binnen het landelijk 
TVXL netwerk met X-OMICS units en data science 
units om de werkzaamheid en veiligheid van 
vaccins te onderzoeken.

•  Onderzoek naar heterogeniteit van het 
afweersysteem en identificatie van de noodzaak 
voor specifieke vaccin platforms/formuleringen/
adjuvantia voor verschillende groepen.

•  Opzetten van vaccinstudies voor fase 1 en 2 en 
integratie van een landelijk vaccin trial netwerk 
voor kinderen en volwassenen

•  Opzetten van vaccinstudies voor specifieke 
doelgroepen waaronder zwangere vrouwen, 
pasgeborenen en immuun-gecompromitteerde 
patiënten 

•  Aansluiting bij Global Health vaccin trial netwerken
•  Realiseren van een sterke immunologische en 
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vaccinologische bijdrage aan de langlopende 
Community Based Cohort Studies

•  Doorontwikkeling en zo nodig ook additionele 
opzet van een extramuraal netwerk voor fase 3/4 
vaccin studies in Nederland tijdens een pandemie 
of epidemie

•  Investeren in beschikbare en verder uit te breiden 
‘Controlled Human Infection Model’ (CHIM) unit 
voor vaccinatiestudies 

Naast onderzoek naar, innovatie (3.1), ontwikkeling  
en productie (3.2) van vaccins, is concentratie van 
immunologische en methodologische kennis van 
mechanismen van bescherming tegen ziekte en 
infectie door vaccins essentieel. Vaccins met een lage 
kans op succes kunnen zo vroeg geïdentificeerd 
worden, het risico op ‘vaccin falen’ wordt verkleind,  
en ernstige bijwerkingen tijdig gedetecteerd.  
Dit voorkomt ook dure ontwikkelingstrajecten. 
Bovendien draagt dit onderzoek bij aan meer kennis 
over veranderingen in het immuunsysteem die 
plaatsvinden tijdens zwangerschap en in de eerste 
levensjaren (opbouw van het immuunsysteem)  
en tijdens de periode van veroudering. Deze 
veranderingen worden voor een belangrijk deel 
bepaald door de interactie tussen verschillen in 
genetische aanleg en omgevingsfactoren. Deze 
expertise zal worden gebundeld binnen TVXL, een 
expertisenetwerk van de verschillende kennis-
instellingen in Nederland wat de mogelijkheid schept 
om samples direct te analyseren (zonder opslag  
en transport). Daarnaast zal TVXL via die kennis-
instellingen verbonden zijn met de community-based 
cohort studies (CBCS’s) zoals ERGO, Generation R en 
Lifelines. De samples die verzameld worden in de 
vaccin trials en de CBCS’s zullen geanalyseerd worden 
met high throughput en gestandaardiseerde testen. 
Het opbouwen van een biobank bestaande uit 
monsters verzameld in de klinische studies en  
het analyseren van samples en andere gegevens 
verzameld in de langlopende CBCSs is van groot 
belang en zal vanuit het TVXL gecoördineerd worden. 
Binnen de X-OMICs units zullen de cellulaire en 
moleculaire netwerken door middel van 
gespecialiseerde apparatuur worden geïdentificeerd 
die resulteren in langdurige immuniteit na vaccinatie. 
Hierbij zal aangesloten worden bij de X-OMICS 
infrastructuur die is opgezet binnen Health-RI en DTL. 
Gebruik gemaakt zal worden van de meest 
geavanceerde analysemethoden. Hiermee worden 
grote hoeveelheden data gegenereerd voor 
geavanceerde computationele analyses binnen de 
data science unit om de werk zaam  heid en veiligheid 
van vaccins in een vroege fase te voorspellen, en om 
meer inzicht te krijgen in de redenen waarom er 

verschillen bestaan in responsen op vaccins. Tevens 
kunnen in een latere fase correlaten van bescherming 
in de mens bepaald worden. Het uitgangspunt hierbij 
zijn de principes van FAIR data stewardship and 
analyse (zie Programmalijn 6). Ook zal er voor de 
data analyse vanuit programmalijn 6 ondersteuning 
geboden worden op het gebied van artificial 
intelligence, waar ook Health-RI, NL AIC en DTL bij 
betrokken zullen zijn.

Het vaccin trial netwerk zal worden ondersteund door 
logistieke expertise vanuit programmalijn 4 (zie 
WP4.7 Clinical trial logistics) en richt zich bij een 
pandemie op het initiëren en uitvoeren van klinische 
studies naar veiligheid, effectiviteit en correlaten van 
bescherming tegen ziekte, kolonisatie en transmissie 
van pandemische pathogenen. Bij de verschillende 
klinische vaccin studies zal gewerkt worden volgens 
het ‘adaptive clinical trial design’, waarbij onder 
geleide van observaties het onderzoek bijgestuurd 
wordt. Een flexibele onderzoekstructuur is van groot 
belang tijdens een pandemie. Kennis over trial design 
en statistiek zal worden gebundeld met experts uit  
de verschillende universitaire centra, in nauwe 
samenhang met Programmalijn 2. Er zal bij het 
opzetten van de klinische studies specifieke  
aandacht zijn voor specifieke doelgroepen, zoals 
zwangere vrouwen, pasgeborenen en immuun-
gecompromitteerde patiënten met een verminderde 
respons op vaccins. Vaccinatie tijdens zwangerschap 
is één van de belangrijkste strategieën om moeder-
en-kind sterfte te voorkomen volgens de Wereld 
Gezondheidsorganisatie (WHO) daarvoor zal 
specifieke aandacht zijn binnen dit programma.  
Ook zal er intensief worden samengewerkt met het 
‘Human Vaccines Project’ - een internationaal 
consortium dat als doelstelling heeft in de komende 
10 jaar het humane immunoom te decoderen, dat is 
de totale moleculaire analyse van de humane 
immuunrespons in een grote diversiteit van personen. 
Daarmee zal een essentiële bijdrage worden geleverd 
aan onder andere de ontwikkeling van nieuwe en 
effectieve vaccins en behandeling van infectieziekten. 
Dit ook in samenwerking met ImmuneHealthXL een 
strategische publiek-private samenwerking opgezet 
voor en door academici, patiënten, gezondheids-
fondsen en de industrie om nieuwe strategieën te 
onderzoeken en ontwikkelen om de immuniteit te 
herstellen in de strijd tegen kanker, infecties en 
auto-immuniteit. 

Een goed functionerend fase 3 extramuraal vaccin 
trial netwerk in Nederland is een essentiële voor-
waarde voor een efficiënte uitvoering van een 
landelijk vaccinatieprogramma. Dit is ook nodig voor 
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de aansluiting bij en uitvoering van internationale 
fase 3 vaccinstudies. Met dit doel zal een register 
worden samengesteld met vrijwilligers voor 
participatie in vaccinstudies om zo sneller data te 
verzamelen en onderzoeksvragen te kunnen 
beantwoorden. Naast het opzetten van een 
Nederlands trial netwerk is aansluiting bij bestaande 
netwerken essentieel, zoals VACCELERATE (EU clinical 
research netwerk), waarbij ook Nederland is 
aangesloten. Ook zal hiervoor aansluiting gezocht 
worden bij HERA en WHO’s Solidarity Vaccine Trial  
en ECRAID (European Clinical Research Alliance for 
Infectious Diseases). Tevens zal er een extramuraal 
netwerk voor fase 4 studies in Nederland opgezet 
worden. onder regie van VWS en het RIVM in nauwe 
samenwerking met thuiszorginstellingen, GGD’s, 
ziekenhuizen, huisartsen en LAREB.

In twee UMCs zijn controlled human infection models 
(CHIM) beschikbaar die ingezet zullen worden om in 
de inter-pandemische periode onder gecontroleerde 
omstandigheden de effectiviteit van vaccins te 
bepalen. Dit alles leidt tot een significante bijdrage 
aan innovatieve kennisontwikkeling in de vaccino-
logie en een doelmatiger gebruik van vaccins. Een 
belangrijke nevendoelstelling is het aanbieden van 
expertise voor onderwijs, opleiding en consultancy 
aan derden. Dit zal o.a. plaatsvinden via de reeds 
bestaande nascholingen van de Vaccinology 
Masterclasses en vanuit de diverse graduate schools. 

Versterking van innovatie en economische groei: 
In het komende decennium zal er internationaal een 
grote behoefte zijn om nieuwe vaccins te testen.  
Deze vaccins zullen in een vroege fase onderzocht 
moeten worden. Dit levert potentieel veel opdrachten 
op en daarmee een duurzaam verdienmodel voor  
het TVXL, en waarborging van de onafhankelijkheids-
positie. Ook versterkt dit onderzoek de kennis-
infrastructuur voor vaccin ontwikkeling in Nederland 
en kan zo een bijdrage leveren aan onderwijs, 
opleiding en voorlichting over vaccins. 

WP3.4 Implementatie, evaluatie en valorisatie 
van vaccinatie(s) 
Nb.: de onderdelen van WP3.4 worden in nauwe 
samenhang met Programmalijnen 4 en 5 opgezet en 
uitgevoerd.

Doelstellingen:
•  Verbetering van logistiek voor vaccinproductie en 

distributie en versnelde registratie
•  Bevorderen van maatschappelijk draagvlak voor 

vaccinatie 
•  Implementatie van vaccinatie strategieën in LMICs

Het succes van alle innovatie en onderzoek zal in 
grote mate afhangen van de efficiënte uitrol van 
vaccins. In WP3.4 worden de factoren bestudeerd van 
belang voor een dergelijke efficiënte uitrol met als 
doel een vaccinatiecampagne aanzienlijk te 
bespoedigen.

Verbetering van logistiek voor vaccin productie en 
distributie en versnelde registratie
Wereldwijde distributie van vaccins zal vroeg in een 
pandemie en de ontwikkeling van effectieve vaccins, 
worden bepaald. Hierbij is naast de aanvoer van de 
‘drug substance’ (actieve onderdeel van het vaccin) en 
de ‘drug carrier’ ook het ‘drugproduct’ bestaande uit 
naalden, spuiten, flacons afkomstig van verschillende 
leveranciers bepalend voor de snelheid van de start 
van vaccinatiecampagnes. Bij de verbetering van 
logistiek en aanvoer voor een volgende pandemie zal 
nauw worden samengewerkt met Programmalijn 4. 
Eén van de belangrijkste ‘lessons learned’ naar 
aanleiding van de COVID-19 pandemie is de 
bewaartemperatuur van vaccins omdat de koude 
keten één van de grootste obstakels was bij de 
distributie van vaccins (zie WP3.1). Dit is van belang 
voor de export van vaccins in het kader van WHO-
programma’s, zoals Covax. Binnen dit WP zullen in 
samenwerking met Programmalijn 4 alle logistieke 
knelpunten in kaart gebracht worden en gezocht 
worden naar haalbare verbeteringen.

Een snelle implementatie van vaccins ten tijde van 
een pandemie vraagt om een ‘fast track approval for 
an unmet medical need’. De mogelijkheden om 
‘conditional marketing authorisation’ voor 
pandemische vaccins te versnellen is een belangrijke 
uitdaging voor regulering en valt onder de primaire 
verantwoordelijkheid van het Europees Medicijn 
Agentschap (EMA). Een versnelling van goedkeuring 
vraagt om overleg tussen VWS, CBG en EMA, waarbij 
de adviezen van en overleg met FDA en MHRA (in UK) 
kunnen bijdragen aan een versnelde registratie 
(‘regulatory liaison’).

Bevorderen van maatschappelijk draagvlak voor 
vaccinatie 
Het effect van een vaccinatiecampagne hangt in 
grote mate af van de bereidheid van mensen om zich 
(snel) te laten vaccineren. Bij de acceptatie en 
implementatie van de huidige COVID-19 vaccinaties 
zijn belangrijke uitdagingen naar voren gekomen, 
zoals a) de zorgen die sommige mensen hebben over 
de veiligheid van een snel ontwikkeld vaccin met een 
innovatieve technologie, b) vertrouwen in het beleid 
en in de effectiviteit en veiligheid van vaccins,  
c) misinformatie, en d) homogeniteit van vaccinatie, 
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met name een lage vaccinatiegraad onder laag-risico 
groepen en laag-geletterde groepen mensen. Het 
ontwikkelen van innovatieve vaccins dient gepaard  
te gaan met een beter begrip van het draagvlak  
onder burgers van vaccinatie en hun perceptie van 
veiligheid en effectiviteit van vaccins. Hierbij moet 
speciale aandacht gegeven worden aan groepen  
met een beperkte toegang tot goede informatie, en 
groepen met een lage vaccinatiegraad bij andere 
vaccinaties. Dit zal in nauwe samenwerking met 
Programmalijn 5 plaatsvinden door gedrags-
onderzoekers van verschillende UMC/Universiteiten 
in samenwerking met GGD, RIVM, VWS en OCW. 

De drie sociaal-wetenschappelijke pijlers zijn:  
1.   Pre-klinische fase (WP3.1): Parallel aan de 

ontwikkeling van innovatieve vaccinplatforms en 
-dragers, zal onderzoek gedaan worden naar de 
percepties van burgers over nieuwe technologieën 
en de communicatie over nieuwe vaccins met als 
doel kennis over en draagvlak van vaccinaties te 
optimaliseren. 

2.   Klinische fase: participatie en consultatie van 
burgers in vaccinonderzoek kan bijdragen aan 
belangrijke inhoudelijke keuzes bij het bepalen 
van uitkomstmaten van onderzoek naar de 
veiligheid van vaccins, het monitoren van negatieve 
effecten van vaccinatie, inclusie-/exclusiecriteria 
van deelnemers, efficiëntere werving van 
deelnemers in trials (en dus snellere resultaten),  
en effectievere communicatie over resultaten van 
onderzoek. Participatie van burgers is daarom een 
essentieel onderdeel van state-of-the-art trials. 

3.  Implementatiefase: Als een vaccinatiecampagne 
wordt uitgerold, is het essentieel dat een 
wetenschappelijk onderbouwde communicatie-
strategie klaarstaat, gebaseerd op pijlers 1 en 2. 
Daarnaast moet de vaccinatiebereidheid valide 
gemonitord onder alle groepen in de bevolking,  
in het bijzonder de moeilijk bereikbare groepen 
zoals burgers met een migratieachtergrond.  
Ten slotte moeten er evidence-based interventies 
beschikbaar zijn om tijdig te reageren op 
specifieke uitdagingen. Deze gedrags weten-
schappelijke ‘toolkit’ ontbreekt momenteel en zal 
met top-experts uit Nederland en het buitenland 
samengesteld worden.

Implementatie van vaccinatie strategieën in LMICs
De wereldwijde implementatie van vaccinatie-
strategieën en de samenwerking met lage en middel 
inkomenslanden is van cruciaal belang voor de 
bestrijding van pandemieën. Toegang tot de markt in 
deze landen kan worden versneld door gebruik te 
maken van bestaande partnerships met lokale 

partijen. Hiermee kan niet alleen onze afzetmarkt 
worden vergroot maar zullen vooral ook pandemieën 
effectiever worden bestreden. Bij wereldwijde 
implementatie gaat het om 1. Een goede waarde-
propositie (gezondheidsimpact en economische 
impact); 2. de regulerings mogelijkheden; 3. 
goedkeuring door WHO; 4. de mogelijkheid voor 
technologie transfer en het vergroten van de 
productiecapaciteit. Bijdrage aan vaccinontwikkeling 
voor LMIC’s door middel van regulering, implementatie 
en technology-transfer vraagt kennis en bestaande 
netwerken op elk van deze onderdelen. Het AIGHD 
heeft de vereiste expertise en bestaande inter-
disciplinaire know-how en werkt samen met NGO’s, 
de WHO, private partijen en locale organisaties.

Versterking van innovatie: 
Naast versterking van de logistieke kennis op het 
gebied van vaccinproductie en -distributie en de 
versnelling van vaccinregistratie zal voornamelijk  
het maatschappelijk draagvlak voor het gebruik van 
vaccins een grote impact hebben op de snelheid van 
vaccinatie en daarmee de reductie van schade als 
gevolg van een pandemie. Dit geldt ook voor de 
landen buiten Nederland in het bijzonder voor de 
LMICs. De wereldwijde implementatie van vaccinatie-
strategieën zal zeer bepalend zijn voor het verloop 
van een pandemie. 

Rapportage van de afgesproken deliverables stelt de 
commissie in staat om een oordeel te vormen over de 
voortgang en doelbereik van lopende projecten. 

Voor een efficiënte informatievoorziening zal, waar 
mogelijk, aansluiting worden gezocht bij bestaande 
projectrapportages. Op basis van deze rapportages 
zal de inhoudelijke en financiële voortgang worden 
bewaakt. 

Programmalijn 4 - Productie en logistieke 
ketens 
 
De pijler Supply Chain Management en Logistiek gaat 
over de kennis en middelen die nodig zijn om te 
voorkomen dat in een volgende pandemie schaarste 
ontstaat, met name op het vlak van medische hulp-
middelen, medische apparatuur, tests, genees-
middelen en vaccins. In deze pijler gaan we ervan uit 
dat we weten wat er beschikbaar moet zijn, maar nog 
niet hoe productie, distributie en alternatieve toe-
passingen van producten en mensen zo vormgegeven 
moeten worden dat daardoor geen schaarste 
ontstaat, dat de verdeling van middelen op het juiste 
moment op de juiste plaats wordt gerealiseerd en dat 
we niet met al te grote overschotten blijven zitten na 
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de pandemie. Naast onderzoek en ondersteunende 
activiteiten om nieuwe concepten en oplossingen 
geïmplementeerd te krijgen, zijn als onderdeel van  
dit programma onderdeel ook investeringen in 
faciliteiten en apparatuur voorzien. 

De invulling van deze pijler wordt opgehangen aan  
de besproken moonshots ten aanzien van productie, 
distributie en economie (zie sectie 2.3), waarmee een 
beeld ontstaat waar de onderscheiden activiteiten 
uiteindelijk toe moeten leiden.
 
Activiteitenplan en werkpakketten 
Het onderzoeksprogramma Supply Chain 
Management en Logistiek valt uiteen in twee 
werkstromen: supply chains en logistiek & distributie 
en een aantal dwarsdoorsnijdende activiteiten. 
Daarnaast volgt na de werkpakketbeschrijving een 
korte omschrijving van mogelijke investeringen in 
faciliteiten en apparatuur. 

Dit programma omvat de volgende werkpakketten 
voor onderzoek: 
Algemeen: waardeketen 
•  WP 4.1 Integrale waardeketen voor ontwikkeling, 

testen en productie 
Productieketens 
•  WP 4.2 Productie, efficientie en schaal 
•  WP 4.3 Robuuste capaciteit voor vaccinproductie 
•  WP 4.4 Compleetheid van het ecosysteem 
Logistiek & Distributie 
•  WP 4.5 inrichting efficiente distributienetwerken 
• WP 4.6 Gecontroleerd vervoer en opslag 
•  Wp 4.7 Clinical Trial Logistics 
Dwarsdoorsnijdend 
•  WP 4.8 interactie bedrijvenleven en overheid 

omtrent sturing op processen 
•  WP 4.9 Adoptie FAIR data principes in medische 

supply chains 
 

WP4.1 Integrale waardeketen voor ontwikkeling, 
testen en productie 
De centrale propositie in dit programma is het 
ontwikkelen van een complete waardeketen voor het 
ontwikkelen, testen en produceren van diagnostica, 
therapeutica en vaccins. In dit werkpakket staat het 
vraagstuk centraal wat de factoren zijn die bepalen 
hoe effectief deze waardeketen presteert. In de 
supply chain management literatuur is voor dit 
vraagstuk het concept strategic fit geïntroduceerd. 
De strategic fit kan alleen goed zijn (m.a.w. het 
pijplijn ontwerp draagt optimaal bij aan het gekozen 
doel) als duidelijk is wat het na te streven doel is, en 
als er een goed begrip is van de bijdrage van alle 
componenten van de pijplijn aan dit strategische doel 
en inzicht in de manier waarop die componenten met 
elkaar verbonden zijn. Alleen op deze manier kan de 
waardecreatie in de waardeketen gemaximaliseerd 
worden.

Gezien het centrale belang van de ontwikkel/test/
productie-pijplijn in dit programma zal ook 
fundamenteel onderzoek worden gedaan naar de 
factoren die de strategic fit van een dergelijke 
complexe keten bepalen. In het onderzoek spelen 
standaardisatie en normalisatie een belangrijke rol, 
alsmede het effect van de verdeling van eigendom 
van activiteiten in de keten, en de manier waarop 
gestuurd kan worden op de prestatie van deze keten 
als geheel. Hierin speelt een breed scala aan 
maatschappelijke, juridische, economische en 
ethische vraagstukken een rol. Deze moeten 
meegenomen moeten worden om deze ketens 
optimaal te laten functioneren. In Nederland is veel 
geavanceerde kennis beschikbaar over de supply 
chain en logistieke ketens. De volgende stap in dit 
onderzoek over regie in complexe ketens en net-
werken is vooral het onderzoeken van de manier 
waarop flexibiliteit kan worden bewerkstelligd, en de 
mate waarin schaalsprongen in dit type ketens vorm 
kunnen krijgen. 

Specifiek voor de gehele ontwikkel/test/productie-
pijplijn in dit programma is het organiserend 
vermogen voor de pijplijn zelf ook expliciet onderdeel 
van dit programma. Het huidige ontwikkel/test/
productie-ecosysteem in Nederland is nog 
gefragmenteerd en matig gekoppeld. Om deze 
barrières te slechten is het vooral nodig om het type 
discussies zoals in de Taskforce Vaccinproductie voort 
te zetten, en langjarige financiering en duurzame 
organisatie hiervoor te realiseren.
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Figuur 11. De integrale waardeketen voor ontwikkeling, testen en productie. De waardeketen zoals beschreven, bestaat uit een 
publiek gecontroleerde ontwikkelingsketen, waaraan additionele (publiek/private) diensten kunnen worden toegevoegd om een 
optimale voortgang van producten richting de registratie en markt te waarborgen.

Het compleet inrichten van deze waardeketen zou 
een enorme doorbraak betekenen, die potentieel 
consequenties heeft voor het geheel van therapie-
ontwikkeling. De waardeketen vanaf preklinische 
studies tot en met de klinische studies om veiligheid, 
werkzaamheid en toedieningsstrategie te bepalen is 
thans wereldwijd een gefragmenteerde serie van 
activiteiten die niet goed op elkaar aansluit of 
samenwerkt. Alleen de allergrootste farmaceutische 
bedrijven in de wereld hebben toegang tot zo’n 
complete pijplijn, al zitten de verschillende 
activiteiten vaak niet allemaal in hetzelfde land. Voor 
kleinere bedrijven en organisaties is het onmogelijk 
om voor een redelijke prijs volledige toegang te 
krijgen tot een dergelijke waardeketen. Er zijn 
momenteel zeer hoge kosten verbonden aan klinische 
studies en de noodzakelijke Good Manafucturer 
Practice (GMP) productie van geneesmiddelen en 
vaccins. In de huidige pandemie is gebleken dat de 
succesvolle ontwikkeling van bijvoorbeeld vaccins 
voortkomt uit een publiek-private combinatie van 
onderzoeksinstellingen, overheidsfinanciering, ènde 
schaal van grote farmaceutische bedrijven. Indien 
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Publieke en private organisaties met innovatieve producten die de Waardeketen voeden

Publieke en private organisaties die de Waardeketen ondersteunen

Nederland zo’n publiek-geconbtroleerde waardeketen 
weet te ontwikkelen, zal dat niet alleen de 
economische bedrijvigheid van Nederlandse 
bedrijven en organisaties sterk stimuleren, maar zal 
daarnaast ook een zeer sterke aantrekkingskracht 
uitoefenen op buitenlandse bedrijven, en zullen 
producten op de markt komen die anders kansloos 
zouden zijn in een van de gevreesde valleys of death. 
Indien deze ontwikkelingsketen transparant en 
onafhankelijk functioneert en de informatie en 
gegenereerde data ervan ook breed toegankelijk zijn, 
zal dit vervolgens ook een sterk vertrouwen scheppen 
binnen de maatschappij en de betrokken belangen-
organisaties. 

Workstream Productieketens 
WP4.2	Productie,	efficiëntie	en	schaal	
Dit werkpakket is gericht op het effectief opschalen 
en het verhogen van de efficiënte productie van 
vaccins, therapeutica en diagnostica. Het onderzoek 
zal focussen op het ontwikkelen van de juiste 
productie-logistieke strategieën om deze doelen te 
kunnen verwezenlijken. Dit type strategieën richten 
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zich op de verkorting van doorlooptijden, flexibiliteit, 
responsiviteit en op de robuustheid van supply 
chains. Standaardisatie en normalisering speelt 
hierbij een cruciale rol. De noodzaak van flexibele 
opschaling in crisistijd vraagt dat (farmaceutische) 
bedrijven voorbereid zijn op het tijdig kunnen 
transformeren naar een verhoogde en alternatieve 
productie van therapeutica, diagnostica en vaccins. 
Hiervoor is onderzoek nodig naar de inrichting  
van operationele activiteiten, maar ook naar de 
economische en juridische haalbaarheid van een 
dergelijke transformatie. Ook zal onderzoek worden 
verricht naar de reikwijdte van coördinerende 
activiteiten tussen verschillende schakels in de 
beoogde productieketens, en in het verlengde 
daarvan, naar adequate data-uitwisseling tussen 
ketenpartijen. Naast onderzoek zijn ondersteunende 
activiteiten nodig om kennis te delen tussen 
bedrijven, en tussen bedrijven en overheid, alsmede 
het ontwerpen en uitwerken van praktische 
oplossingen. Daarnaast zal ondersteuning worden 
georganiseerd rondom normalisatievraagstukken.  
Dat betekent ook dat onderzocht wordt welke 
gevolgen het heeft dat er nog onvoldoende 
standaardisatie bestaat in productieketens.
Het resultaat van dit onderzoek is het kunnen 
bereiken van de moonshot productie door een 
verhoogde efficiency, een versnelde transformatie  
van productiecapaciteit, het voorkomen van 
voorraadtekorten en het versnellen van de opschaling 
in productie en levering van vaccins, geneesmiddelen 
en diagnostica. De kwetsbaarheid van de economie 
voor een pandemie wordt hierdoor verminderd en  
er wordt een basis gelegd voor een groter verdien-
vermogen van farmaceutische bedrijven en het 
bredere bedrijfsleven in Nederland. 

WP4.3 Robuuste capaciteit voor productie van 
diagnostica, therapeutica en vaccins 
In dit werkpakket is het doel om bij te dragen aan het 
organiseren van een robuuste productiecapaciteit van 
diagnostica, therapeutica en vaccins. De aanpak richt 
zich in eerste instantie op onderzoek naar disruptieve 
ontwikkelingen die dit doel bemoeilijken. Hierbij valt 
te denken aan plotselinge tekorten in productie-
middelen, componenten en grondstoffen, het 
wegvallen van personeel door ziekte, en het niet meer 
kunnen transporteren tussen productiestappen door 
het sluiten van grenzen. Zo zorgen we dat overheden, 
uitvoeringsorganisatie en zorgverleners ook in tijden 
van effectief kunnen blijven optreden. 

In dit werkpakket is er aandacht voor het in kaart 
brengen van de impact van afhankelijkheden en 
schaarste van diverse grondstoffen en andere 

kwetsbaarheden in de productieketens. Daarbij  
krijgt ook de complexiteit van bijvoorbeeld vaccin-
ontwikkelings- en productieketens een plaats.  
In het bijzonder wordt gekeken naar geopolitieke 
ontwikkelingen die supply chains kunnen verstoren, 
zoals plotselinge verboden op import en export van 
bepaalde grondstoffen of het reserveren van cruciale 
productie of andere capaciteit door een land voor 
eigen gebruik. 

De vervolgstap in dit werkpakket is om mitigerende 
strategieën te ontwikkelingen, met inbegrip van de 
implicaties op management en bestuurlijk niveau, die 
de effecten van deze disruptieve ontwikkelingen op 
de productiecapaciteit kunnen neutraliseren. Daarbij 
kan gedacht worden aan het creëren van een local  
for local aangestuurde supply chain, strategische 
voorraden van grondstoffen en hulpmiddelen, 
parallelle paden in de keten met meerdere 
leveranciers van grondstoffen en hulpmiddelen en 
flexibele opschalingscapaciteit. Tenslotte dient 
aandacht besteed te worden aan het robuuster 
maken van de wijze waarop verdelingsvraagstukken 
in de zorg momenteel ingevuld worden.
Een belangrijke strategie voor het bevorderen van  
de robuustheid van ketens is standaardisatie en 
normalisatie. Enerzijds zal het proces om te komen 
tot standaarden en de acceptatie daarvan onderdeel 
zijn van deze activiteit. Anderzijds zal in het 
onderzoek ook aandacht besteed worden aan de 
risico’s die ontstaan als cruciale stappen in ketens 
niet adequaat ondersteund worden met standaarden 
en normalisatie.

Het resultaat van dit onderzoek is een bijdrage te 
leveren aan de moonshot Productie door het 
neerzetten van een robuustere productiecapaciteit. 
Dit werkpakket zal door snellere beheersing van een 
pandemie ook de kwetsbaarheid van de economie 
voor de pandemie verminderden en een basis leggen 
voor een groter verdienvermogen van (farma-
ceutische) bedrijven in Nederland met een inter-
nationale impact.

WP4.4 Compleetheid van het ecosysteem 
Centraal in dit werkpakket staat het onderzoek dat 
erop gericht is een compleet ecosysteem neer te 
zetten voor het ontwikkelen, testen en produceren 
van diagnostica, therapeutica en vaccins. Deze 
activiteit is aanvullend op het versterken van de 
gehele waardeketen in WP 4.1 waarin vooral gekeken 
wordt naar het beter koppelen van bestaande 
elementen. In dit werkpakket ligt de nadruk op de 
elementen die nog missen, en de manier waarop die 
ook in het ecosysteem kunnen worden opgenomen. 
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Daarbij speelt ook een rol waar die in te voegen 
activiteiten op dit moment gelokaliseerd zijn, en hoe 
strategisch spreiding of concentratie van activiteiten 
is. Tevens nodigt dit werkpakket uit om tot een 
completer ecosysteem te komen door in het 
ecosysteem ook maatschappelijke en andere 
activiteiten – en de betrokken organisaties - op te 
nemen die raken aan de activiteiten voor een 
pandemie: vaccinatiecampagnes, thuiszorg, bloed- en 
celdonatie, enzovoort. Dit raakt aan programmalijn 5 
en tevens genereren deze activiteiten (privacy-
gevoelige) data hetgeen in programmalijn 6 aan bod 
komt. Bij al deze activiteiten zijn er supply chain en 
logistieke vraagstukken die een rol spelen in het 
sneller en efficiënter kunnen omgaan met een 
pandemie.

Het resultaat van dit onderzoek is een bijdrage te 
leveren aan de moonshot Productie door het opzetten 
van een nauwgezet ecosysteem van het ontwikkelen, 
testen en produceren van diagnostica, therapeutica 
en vaccins vanuit een breed pandemisch perspectief. 
Ook dit werkpakket zal hiermee de kwetsbaarheid 
van de economie voor een pandemie verminderen en 
er wordt een basis gelegd voor een groter verdien-
vermogen van (farmaceutische) bedrijven in 
Nederland met een internationale impact.
 
Workstream Logistiek en distributie
WP4.5	Inrichting	efficiënte	distributienetwerken	
Als er diagnostica, therapeutica en vaccins zijn 
geproduceerd, moeten die gedistribueerd worden  
in ketens en netwerken van zorg- en public health 
professionals, burgers en patiënten. In normale tijden 
zijn deze netwerken over het algemeen effectief en 
efficiënt. In tijden van crisis komen alle activiteiten in 
deze netwerken onder druk te staan, en het wegvallen 
van effectiviteit en efficiëntie kan dramatische 
gevolgen hebben voor de volksgezondheid en de 
maatschappij als geheel. Met inrichtingsscenario’s 
moet al tijdens de ontwikkelings- en productiefase 
van de vaccins begonnen worden met de voor-
bereidingen. Dit is van essentieel belang om effectief 
te kunnen opschalen vanaf het moment dat de 
vaccins beschikbaar zijn. Binnen dit gehele werk-
pakket is zorgvuldige afstemming nodig met de 
overheden en organisaties die de uiteindelijke 
vaccinatiecampagne moeten uitvoeren, om te 
beginnen binnen Nederland.

Binnen WP 4.5 zal onderzoek gedaan worden naar  
het vermogen om de distributiecapaciteit en de 
leveringszekerheid door logistieke dienstverleners 
overeind te houden, op te schalen (in bestaande 
kanalen), uit te breiden (met nieuwe kanalen) en te 

flexibiliseren. De extreme onzekerheid en schaarste 
die kunnen optreden tijdens een pandemie vragen 
om onderzoek naar de communicatie en uitwisseling 
van data tussen betrokken partijen in productie en 
distributie (inclusief subcontractors actief aan het 
begin en het eind van de keten), en nieuwe manieren 
om de activiteiten aan te sturen.

Daarnaast zal er binnen WP 4.4 onderzoek 
plaatsvinden naar een robuuster en efficiënter 
netwerk voor vaccinatie, in het bijzonder processen 
voor grootschalige en fijnmazige vaccinatie, alsmede 
het efficiënt inrichten van het testen op een virus. Een 
vaccinatiecampagne zal zich enerzijds richten op 
massavaccinaties waarbij de kern is het bij elkaar 
brengen van een prikker, een burger en vaccin. Naast 
vraagstukken over de inrichting van priklocaties is 
ook aandacht nodig voor technische en praktische 
oplossingen om groepen met een lage vaccinatie-
bereidheid of -graad beter te bereiken, en methoden 
om het vaccineren te versnellen (bijvoorbeeld in 
perifere gebieden en andere landen). Het vergroten 
van de vaccinatiebereidheid raakt nadrukkelijk  
aan maatschappelijk beleid zoals beschreven in 
programmalijn 5. Tevens kan met behulp van data-
analyses over bevolkingsgroepen exacter worden 
ingespeeld op het verhogen van de vaccinatiegraad 
(programmalijn 6). 

Een excellente vaccinatiestrategie bevat ook een visie 
op de wijze waarop deze verschillende aanpakken 
samenhangen, en welke aanpak in welke periode  
van de pandemie prioriteit moet krijgen. Voor het 
verwerken van grote hoeveelheden tests is het 
relevant om op basis van wiskundige technieken 
nieuwe processen te ontwerpen waarmee in kortere 
tijd veel grotere volumes tests kunnen worden 
afgewerkt. 

De activiteiten in dit werkpakket dragen bij aan de 
moonshot Distributie, door het ontwikkelen van 
kennis en beschikbaar maken van ervaringen en 
oplossingen voor de effectieve distributie van 
diagnostica, therapeutica en vaccins, en door bij te 
dragen aan de efficiëntie van vaccinatiecampagnes.

WP4.6 Gecontroleerd vervoer en opslag
Biotechnologisch geproduceerde middelen, 
zogeheten biologicals, spelen een steeds grotere rol 
in de diagnostiek, profylaxe en behandeling van 
infecties. Ook de meeste hedendaagse vaccins zijn 
biologicals. Vooral in de tussenstappen in de 
productieketen, en bij de grofmazige distributie van 
veel biologicals worden hoge eisen gesteld aan de 
beheersing van de omstandigheden bij transport en 
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opslag. Temperatuurafwijkingen tijdens het logistieke 
proces kunnen de veiligheid van burgers en patiënten 
in gevaar brengen en/of tot grote financiële tegen-
vallers leiden. 

Binnen WP 4.5 zal onderzoek plaatsvinden naar de 
vereiste technologie en de benodigde capaciteiten 
voor het geconditioneerd kunnen vervoeren,  
opslaan en verpakken van diagnostica, profylactica, 
therapeutica en vaccins, alsmede van menselijk 
materiaal dat bij de ontwikkeling van deze producten 
een rol speelt. Naast de kennis die in WP 4.4 wordt 
ontwikkeld gaat het in dit werkpakket ook over 
nieuwe technische oplossingen, de beschikbaarheid 
en bruikbaarheid van ‘dry ice’ en de beperkingen  
die daaruit voortvloeien voor transport en opslag. 
Daarnaast zal er aandacht zijn voor de variatie in 
omstandigheden voor verschillende producten, of in 
verschillende stappen van de keten. Daarom zijn ook 
binnen dit werkpakket flexibiliteit en de mogelijkheid 
tot het tijdig creëren van capaciteit van 
gespecialiseerde bedrijven van fundamenteel belang. 
Met behulp van methoden zoals een digital twin en 
stress testen zal inzicht worden gecreëerd in 
verschillende scenario’s en in zo efficiënt mogelijke 
investeringen in de (gekoelde) logistieke keten.
 
WP4.7 Clinical trial logistics
Zoals beschreven in WP 2.7, 2.8 en 3.3 zal in Nederland 
de clinical trial infrastructuur voor fase 1/2/3 
effectiviteitstesten verder worden versterkt. Dit is een 
belangrijke aanvulling/versterking op het huidige 
ecosysteem voor de ontwikkeling en productie van 
diagnostica, profylactica, therapeutica en vaccins. 
Met name de groep patiënten/proefpersonen voor 
fase 3 is aanzienlijk groter dan de groepen in de 
voorgaande fases. Daardoor vormt de organisatie 
hiervan ook een aanzienlijk grotere logistieke 
uitdaging, waarbij in de setting van een pandemie 
flexibiliteit en schaalbaarheid centraal staan. Zo 
dienen tijdens clinical trials diverse resources 
gelijktijdig aanwezig te zijn, zoals het medisch 
onderzoeksteam, de patiënt, het vaccin en andere 
medische hulpmiddelen. Bovendien worden er hoge 
eisen gesteld aan de training en faciliteiten om te 
voldoen aan de ICH GCP richtlijnen. De directe 
kwaliteitscontrole (monitoring, audits en inspectie) 
van de onderzoeksorganisatie vormt een extra 
uitdaging. 

Met dit alles dienen zich onmiddellijk vergelijkbare 
onderzoeksvragen aan als voor een vaccinatie-
strategie, zoals bij WP 4.5 - op kleinere schaal, maar 
mogelijk met een veel grotere urgentie. Verder zijn 

een goede service en dienstverlening voor de patiënt 
essentieel om een voldoende grote groep deel te 
laten nemen aan de klinische studie, wat vraagt om 
een effectieve en efficiënte planning die tevens de 
juiste balans zoekt met de schaarse tijd van het 
onderzoeksteam. Binnen WP 4.7 zal onderzocht 
worden hoe met name fase 3 klinische studies zowel 
patiëntvriendelijk als ook efficiënt (in termen van 
producten en tijd van het onderzoeksteam) 
georganiseerd dienen te worden. Tevens is het van 
belang om onderzoeksdata van klinische studies te 
verbinden met eerder verkregen data door real world 
observaties voor specifieke doelgroepen, zodat er 
snel een goed beeld verkregen wordt van effectiviteit 
van vaccins of geneesmiddelen in specifieke 
populaties. 

Data uit real world observaties kunnen ook onder-
steunend zijn bij besluitvormingstrajecten door 
overheidsorganen. Zo kan bijvoorbeeld de 
Gezondheidsraad mede op grond van zulke data 
besluiten om een advies af te geven voor het mogen 
vaccineren van specifieke doelgroepen, hetgeen de 
vaccinatiegraad kan vergroten. Dit raakt zowel aan 
maatschappelijke vraagstukken (programmalijn 5) 
alsmede aan data stewardship (PL6).Dit werkpakket 
draagt met de andere werkpakketten bij aan het 
completeren van het ecosysteem van ontwikkeling, 
testen en produceren van diagnostica, therapeutica 
en vaccins in Nederland. Voor dit complete 
ecosysteem, aangevuld met excellente data-
voorzieningen, is ruime belangstelling bij het bredere 
farmaceutische bedrijfsleven. Hiermee draagt dit 
werkpakket vooral bij aan het vergroten van het 
verdienvermogen van Nederlandse partijen in 
farmaceutische productieketens.

Dwarsdoorsnijdende thema’s 
WP4.8 Interactie bedrijfsleven-overheid 
De activiteiten in dit werkpakket gaan over de manier 
waarop kritische supply chain en logistieke processen 
worden aangestuurd tegen de achtergrond van een 
pandemie. Hierbij staat de interactie tussen bedrijven, 
overheid en burgers centraal. Deze partijen hebben 
elkaar nodig, maar in tijden van crisis ontstaat er ook 
makkelijk spanning doordat verantwoordelijkheden 
worden uitvergroot, en anders worden ingevuld. Onder 
normale omstandigheden, als er geen pandemie is, zal 
de nadruk vooral liggen op governance vraagstukken 
die betrekking hebben op de onderscheiden 
verantwoordelijkheden, en de manier waarop 
voorgesorteerd kan worden op een komende crisis. 
Tijdens een crisis gaat het om het gezamenlijk sturen 
op effectiviteit, flexibiliteit en schaal.
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De kennisontwikkeling zal starten met de analyse  
van bekende cases, waarna nieuwe modellen voor 
publiek-private sturing op operationele processen 
kunnen worden ontwikkeld en getest in 
gecontroleerde omgevingen. In het onderzoek zal  
ook nadrukkelijk gekeken dienen te worden naar 
juridische vraagstukken, regelgeving, governance, 
maatschappelijke verantwoordingsprocessen en 
kennisuitwisseling. Het is de verwachting dat op basis 
van de uitkomsten van onderzoek en experimenten 
onderwijs en training (nationaal en internationaal) 
een belangrijk valorisatiekanaal wordt.
Goede coördinatie tussen bedrijven en overheid, en 
effectieve samenwerking in tijden van een pandemie 
leidt tot het behalen van de moonshots, in het 
bijzonder de vaccinatie van de bevolking in zeer korte 
tijd. Dat voorkomt zowel het stilvallen van de 
economie als maatschappelijk leed. Daarnaast zullen 
er kostenbesparingen zijn bij de inkoop van kritische 
hulpmiddelen, geneesmiddelen, vaccins en andere 
producten die nodig zijn in tijden van een pandemie, 
als gevolg van het korter duren van de pandemie, en 
het terugdringen van overschotten.

WP4.9 Adoptie FAIR data principes in medische 
supply chains en logistieke ketens 
Centraal in dit programma staat dat het 
datamanagement de FAIR principes volgt. In dit 
werkpakket zullen deze principes worden toegepast 
op de product, productie en logistieke activiteiten in 
dit programma. Ook in deze operationele activiteiten 
is het beschikbaar hebben van data, het makkelijk 
kunnen delen van data, en het hergebruiken van data 
zeer relevant. Daarbij speelt ook altijd de noodzaak 
om het eigendom van data te beschermen, en 
toegang tot data te kunnen controleren. Steeds meer 
wordt operationele en logistieke data uitgewisseld 
door machines en software. Het niet goed toe-
gankelijk zijn van data voor deze manier van 
uitwisselen is in de logistieke wereld een groot 
knelpunt. FAIR is een oplossing voor dit probleem. 
Een belangrijke activiteit in dit werkpakket is het 
beschrijven van data op het niveau van metadata.  
Met een aantal logistieke partijen die zorg-
gerelateerde activiteiten uitvoeren zal hun behoefte 
aan data uitwisseling en het benodigde data-
management volgens de FAIR principes worden 
ingevuld. Mogelijke oplossingen kunnen in de 
praktijk worden getest, en in gesimuleerde 
pandemische situaties.

Het goed inrichten van data management in de 
logistiek en supply chains speelt een belangrijke rol 
bij het effectief inrichten en aansturen van processen, 
maar ook bij het verantwoorden van bestedingen en 

prestaties tijdens en na een pandemie. Hierdoor 
kunnen kosten worden bespaard bij het achteraf 
reconstrueren van geleverde logistieke en 
operationele diensten. Deze kennis is niet alleen 
relevant voor de pandemische context van dit 
programma, maar ook breder in de logistieke sector 
in Nederland, en in Europa. Nederland kan hiermee 
haar koploper positie in het digitaliseren van supply 
chains en logistieke ketens verder versterken.

WP4.10 Investeringen in het productie 
ecosysteem: ACT NOW. 
De voorgaande twee activiteiten moeten in 
samenhang gezien worden met het daadwerkelijk 
completeren en stroomlijnen van een Nederlands 
productie-ecosysteem[3] voor testmateriaal, vaccins, 
geneesmiddelen, medische apparatuur en hulp-
middelen. Hierin bouwt dit voorstel ook voort op de 
activiteiten en voorstellen van de Taskforce van de 
Special Envoy Vaccins. Het gaat hierbij expliciet om 
het doen van ‘toegevoegde’ investeringen die de 
bestaande en commercieel geëxploiteerde ontwikkel- 
en productie-capaciteit vergroten. Daardoor wordt  
de flexibiliteit verkregen om capaciteit anders in te 
richten of in heel korte termijn in volume op te 
schalen om te voldoen aan de noden van een 
pandemie. De kennis voor dit soort flexibiliteit, 
alsmede werkbare operationele oplossingen en 
benodigde standaarden, komen uit de onderzoeks- 
en andere ondersteunende activiteiten die voorzien 
zijn in dit werkpakket. Deze investeringsactiviteit 
bevat de middelen om die oplossingen ook 
daadwerkelijk te realiseren in de praktijk, voor de 
lange termijn.

In de analyse van de Taskforce vereist de aanwezige 
Nederlandse productiecapaciteit voor vaccins op 
onderdelen versterking om te kunnen komen tot 
grootschalige productie in alle schakels van de 
complexe vaccin supply chains. Inzet op een eerdere 
vaccinplatforms is essentieel. Er is immers 
onvoldoende zicht op de mate waarin bestaande 
farmaceutische productiecapaciteit in Nederland 
gericht kan worden ingezet tijdens een volgende 
pandemie en evenmin is duidelijk hoe substantiële 
volumesprongen kunnen worden gerealiseerd. Naast 
kennisontwikkeling en begeleiding zijn hiervoor 
gerichte investeringen nodig in productiecapaciteit, 
human resources en technologie die ook een langere 
termijn kunnen bijdragen aan de Nederlandse 
economie. Deze inspanningen kunnen Nederland een 
unieke speler maken binnen Europa en de wereld op 
een aantal deelelementen van de productie en de 
logistieke keten. Een cruciaal punt in de voor-
bereiding van deze investeringen is de mate waarin 
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de investeringen ook in perioden tussen pandemieën 
kunnen renderen. Dit zal een onderdeel zijn van de 
afweging voordat tot investeringen wordt overgegaan. 
Het concrete voorstel voor een multipurpose vaccin 
productiefaciliteit, door een solide consortium van 
Bilthoven Biologicals, Intravacc, Batavia Biosciences, 
mogelijk aangevuld met BioConnection, waarin op 
basis van meerdere platforms de productie van 
vaccins kan plaatsvinden, sluit hier naadloos op aan. 
Door gericht te investeren in een dergelijke faciliteit, 
is de kans aanzienlijk dat bij een volgende pandemie 
Nederland een vooraan staande rol kan spelen bij de 
oplossing, niet alleen voor Nederland, maar in 
wereldwijd verband, met navenante economische 
groeimogelijkheden voor de Nederlandse economie. 
Onder normale omstandig heden zal een dergelijke 
faciliteit inzetbaar zijn voor andere, niet pandemie-
gerelateerde vaccins en geneesmiddelen. Deze 
faciliteit biedt ook productie mogelijkheden voor 
Leyden Labs waar aan een preventieve aanpak wordt 
gewerkt om mensen te beschermen tegen bestaande 
en nog niet bekende respiratoire virussen. 

Onderdeel van het versterken van het productie 
ecosysteem is het ACT NOW initiatief21 vanuit 
Health~Holland. Dit initiatief ziet toe op inrichting  
van vaccinproductiefaciliteiten en -capaciteit in 
Nederland als nationale en internationale voor-
ziening. ACT NOW initiatief kent grofweg drie deel-
activiteiten die toezien op versterking van productie-
capaciteit in Nederland. 
1)   Nieuwe faciliteit: Bilthoven Biologicals, Intravacc en 

Batavia Biosciences
  Het voorstel van Bilthoven Biologicals, Intravacc en 

Batavia Biosciences betreft een integraal plan 
waarin onderzoek en ontwikkeling, tot en met de 
productie van uiteindelijke vaccins is geïncludeerd. 
Het consortium stelt voor hun bestaande 
Nederlandse productiecapaciteit voor vaccins uit 
te breiden met twee nieuwe faciliteiten op het 
Utrecht Science Park Bilthoven. Beide faciliteiten 
zijn inzetbaar voor de volledige productie van alle 
typen vaccins. Via Bilthoven Biologicals is er 
aansluiting bij The Serum Institute of India (de 
eigenaar van Bilthoven Biologicals), de grootste 
vaccinfabrikant ter wereld en derhalve een zeer 
prominente speler in de wereldwijde vaccinmarkt. 
Ontwikkelaars van nieuwe vaccins bij toekomstige 
pandemieën zullen in de regel samenwerking 
betrachten met The Serum Institute of India. Door 
de participatie van Bilthoven Biologicals in de 
productiefaciliteit in Bilthoven krijgt de faciliteit 
waarschijnlijk toegang tot de ten tijde van een 

pandemie benodigde nieuwe vaccins, hetgeen een 
sterke pré is voor onderhavig voorstel.

 
2)   Uitbreiding bestaande faciliteiten: BioConnection, 

HALIX en Wacker
  De voorstellen van respectievelijk BioConnection, 

van HALIX en van Wacker entameren uitbreiding 
van hun reeds bestaande productiecapaciteiten in 
Nederland, waarbij de overheid op voorhand een 
deel van die capaciteit kan reserveren voor 
pandemische situaties. Deze drie voorstellen zijn 
respectievelijk gefocust op de uitbreiding van 
bestaande drug substance- (HALIX en Wacker) en 
fill and finish-faciliteiten (BioConnection). Drug 
substance betreft de biologisch actieve ingrediënt 
van het vaccin of geneesmiddel en fill and finish 
het verwerken van het ingrediënt in een daad-
werkelijk toe te dienen injectie, inclusief het 
toevoegen van hulpstoffen. Zowel BioConnection 
als HALIX geven aan ook een rol te kunnen spelen 
in de productie van geneesmiddelen, naast vaccins.

 
3)  Profylactische bescherming: Leyden Labs
  Leyden Labs richt zich op de ontwikkeling, 

validatie, productie en het wereldwijd beschikbaar 
stellen van profylactische breedspectrum en via 
neussprays toe te dienen antiviraie middelen.  
De nadruk ligt daarbij op virussen die een 
epidemische of pandemische bedreiging vormen, 
met als eerste prioriteiten: influenza en corona. 
Leyden Labs ontwikkelt deze producten in 
samenwerking met private bedrijven en 
academische instellingen in Nederland en in het 
buitenland. Deze producten zullen binnen de 
looptijd van Apollo.NL beschikbaar komen.  
Het voorstel draagt bij aan een breedspectrum 
bescherming waarmee wellicht andere maat-
schappelijke maatregelen zoals een lockdown  
later en/of verlicht kunnen worden toegepast. 

 
Hier is een sterke relatie en samenwerking met PL3 
waar investeringen in vaccin R&D raken aan deze 
investeringen in vaccinproductiefaciliteiten.

Programmalijn 5 - Maatschappij en 
communicatiestrategie

De effectiviteit van maatregelen gericht op het 
voorspellen, voorkomen en bestrijden van een 
pandemie hangt in sterke mate af van de bredere 
maatschappelijke impact van alle mogelijke 
interventies. De doelstelling en ambitie van 
programmalijn 5 (Maatschappij en communicatie-

21  “Pandemic Preparedness Act Now” rapport, Topsector Life Sciences & Health, 2021.
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strategie) is om een bruikbaar evidence-based 
afwegingskader voor beleidsmakers te ontwikkelen 
om tot effectieve en maatschappelijk aanvaardbare 
interventiestrategieën voor alle bevolkingsgroepen  
te komen, waarbij de totale impact op sociale, 
economische, en mentale en fysieke gezondheid van 
verschillende interventiestrategieën tegen elkaar 
kunnen worden afgewogen, ingebed in een recht-
statelijk en juridisch kader. 

De programmalijn volgt de vier fases van het MRC 
Framework for complex interventions (Craig et al., 
2008): (1) Kennissyntheses en ontwikkeling 
maatregelen en strategieën (tools van diensten en 
producten); (2) Feasibility testing; (3) Evaluatie; (4) 
Implementatie. Om tot relevante oplossingen (tools 
van diensten en producten) te komen, zullen in alle 
fases onderzoek en prototypen met elkaar worden 
verweven door middel van co-creatie en research 
through design. Ook zal er uitgebreid aandacht zijn 
voor de integratie van een breed scala aan inter-
disciplinaire perspectieven, met tevens aandacht voor 
maatschappelijke, ethische en privacy vraagstukken. 
Programmalijn 5 (Maatschappij en communicatie-
strategie) bestaat uit de volgende 4 werkpakketten: 

WP5.1 Kennissynthese, afwegingskader en 
ontwikkeling prototypes van maatregelen en 
strategieën (tools van diensten en producten) 
ter voorkoming, predictie en bestrijding van 
pandemieën in een breed toegankelijke 
gezamenlijke database (kennisbank, online 
platform).
Momenteel is er al veel inzicht in ziektemodellen die 
het verloop van een pandemie en interventie-
strategieën onder verschillende scenario’s kunnen 
voorspellen. Het doel van onze programmalijn is om 
deze modellen uit te breiden met een economische 
en sociale component waarin de effecten ook op deze 
terreinen worden geschat. Niet kwantificeerbare 
effecten, zoals duiding van ethische gevolgen, worden 
kwalitatief beschreven. Het doel is om een makkelijk 
bruikbare kennisbank in combinatie met een 
bruikbaar evidence-based afwegingskader te 
ontwikkelen om tot effectieve en maatschappelijk 
aanvaardbare maatregelen en strategieën voor alle 
bevolkingsgroepen te komen. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de totale impact van verschillende 
maatregelen en strategieën op economische en 
sociale factoren, alsmede op mentale en fysieke 
(immuun-)gezondheid en welzijn. De kennisbank en 
het afwegingsmodel zullen bestuurders en andere 
stakeholders in staat stellen om in een deliberatief 
proces de impact van verschillende maatregelen en 

strategieën, ook qua investering en kosten, te 
interpreteren en af te wegen om uiteindelijk tot een 
eindoordeel te komen over de wenselijkheid en 
prioriteit van de verschillende strategieën. Dit proces 
wordt bestuurlijk geïnstutionaliseerd en is direct  
voor gebruik en raadpleging beschikbaar.

Modellen zullen worden ontwikkeld die in een vroeg 
stadium de impact voor alle bevolkingsgroepen van 
strategieën op al deze terreinen kunnen schatten, 
samen met een (sociale en [immuun-]gezondheid) 
kwetsbaarheidsanalyse, waarbij nadrukkelijk ook 
ethische en politiek-bestuurlijke overwegingen 
worden meegewogen. In deze modellen zullen ook 
maatschappelijke factoren en gedragsfactoren 
worden meegenomen. Een voorbeeld is inzicht in  
de relatie tussen leefstijlinterventies en leefstijl op  
de weerbaarheid voor en het ziektebeloop van 
infectieziekten, en verschillen hierin tussen mensen 
die bijvoorbeeld verschillen in sociale context of 
metabole ontregeling, maar ook verschillen hierin 
voor verschillende typen virussen en bacteriën.
Een analyse van de effecten van genomen 
maatregelen op economische, sociale, en 
maatschappelijke factoren alsmede fysieke en 
mentale gezondheid voor verschillende groepen 
binnen de samenleving zal niet alleen kennis 
opleveren voor de te ontwikkelen modellen. Het 
levert ook inzicht op in wat op dit moment de ‘zwakke 
plekken’ zijn in onze samenleving. Dit werkpakket  
zal ook aanbevelingen opleveren voor maatregelen 
voor het versterken van deze zwakke plekken.
De modellen zullen zoveel mogelijk worden 
ontwikkeld voor verschillende niveaus (bv. lokaal, 
regionaal, nationaal) en sectoren (bv. horeca). Omdat 
de modellen niet alleen effecten laten zien van 
maatregelen op verschillende terreinen, maar ook 
factoren identificeren die op deze effecten van 
invloed zijn, leveren ze ook informatie voor een 
succesvolle implementatie van maatregelen. In het 
afwegingskader kunnen maatregelen met elkaar 
worden vergeleken, ook qua investering en kosten. 
Omdat strategieën effecten hebben in een 
dynamische interactie met elkaar, zal ook kunnen 
worden nagegaan hoe de inzet van meerdere 
maatregelen op elkaar kan worden afgestemd.  
Private partijen en andere relevante stakeholders 
zullen in co-creatie met de wetenschappers de 
ontwikkelde kennis en modellen vertalen naar 
prototypes van (digitale) instrumenten met oog voor 
de gewenste afwegingen en tailoring/personalisering 
naar specifieke doelgroepen. De randvoorwaarden 
voor de dataverzameling en -benutting zal plaats 
vinden in samenwerking met Programmalijn 6.
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WP5.2 Doorontwikkelen en feasibility testen van 
prototypen van relevante maatregelen en 
strategieën 
Het doel van dit werkpakket is zowel om de in WP5.1 
gesignaleerde lacunes in benodigde kennis in te 
vullen, als om daarmee samen met de in WP5.1 
ontwikkelde prototypes strategieën te testen in  
een iteratief proces (research through design), in 
co-creatie met alle relevante stakeholders (zoals 
bedrijven, belangenorganisaties, verzekeraars, 
uitvoeringsinstanties, decentrale overheden en 
burgers). Omdat menselijk gedrag een zeer 
belangrijke factor is voor de succesvolle 
implementatie en effectiviteit van maatregelen, is  
het betrekken van burgers een onmisbaar onderdeel 
(bv. burgerraadpleging, sociale media monitoring) 
om het maatschappelijke draagvlak en voorkeuren in 
kaart te kunnen brengen. Ook wordt social media 
monitoring ingezet om inzicht te krijgen in voor 
burgers belangrijke thema’s voor verschillende 
bevolkings groepen. Door vroegtijdig samenwerken 
en betrekken van burgers en andere stakeholders bij 
de ontwikkeling wordt draagvlak gecreëerd voor 
effectieve implementatie in de uitvoeringsfase, en 
ontstaat inzicht in effectieve en ontstaat inzicht in 
mogelijkheden voor effectieve personalisatie en 
tailoring naar specifieke doelgroepen. Op basis  
van de bevindingen worden de prototypes 
doorontwikkeld naar beloftevolle tools (diensten en 
producten), dat wil zeggen ready-to-use tools, die 
vervolgens in WP5.3 worden geëvalueerd. Het is 
essentieel om het perspectief van alle relevante 
stakeholders mee te nemen, zoals bedrijven en 
belangenorganisaties, maar ook zorginstellingen, 
verzekeraars, (publieke) uitvoeringsinstanties  
(GGD, scholen) en lagere overheden.

WP5.3 Evaluatie van maatregelen en strategieën 
(tools van diensten en producten), ter voor-
koming, predictie en bestrijding van pandemieën 
in verschillende contexten en voor verschillende 
doelgroepen
Er zal worden gekeken naar de effecten van de 
ontwikkelde tools voor pandemiebestrijding op 
economische, maatschappelijke, en (fysieke, mentale, 
immuun) gezondheidsuitkomsten (inclusief de 
kosteneffectiviteit van deze strategieën) zowel tijdens 
de verschillende stadia van de pandemie en als 
voorbereiding op een pandemie.
•  Hoe de kennisbank en afwegingskader het beste 

beschikbaar kan worden gesteld aan 
beleidsmakers, rekening houdend met (politieke) 
besluitvormingsprocessen. 

•  De mate waarin maatregelen en strategieën 
aansluiten op de ervaringen van doelgroepen en 
het hiermee samenhangende politieke en 
maatschappelijke draagvlak onder verschillende 
bevolkingsgroepen voor de naleving van 
verschillende (combinaties van) maatregelen en 
strategieën.

•  Hoe, en de mate waarin, de ontwikkelde modellen, 
zoals predictiemodellen voor maatschappelijke en 
gedragsfactoren, kunnen worden geïntegreerd in 
pandemie verspreidingsmodellen; 

•  Hoe, en de mate waarin, de ontwikkelde tools 
kunnen worden gekoppeld aan beschikbare 
dynamische data voor de ontwikkeling van 
dynamische predictiemodellen voor het 
voorspellen van gedrag, welzijn en draagvlak voor 
pandemiebestrijding. 

•  Vergroten van de effectiviteit van maatregelen en 
strategieën door effectieve methoden om de 
verspreiding van desinformatie, bijvoorbeeld over 
vaccinaties, en het effect op gedrag van 
desinformatie in verschillende groepen te 
bestrijden; 

•  Het adaptief vermogen van publieke, semi-
publieke en private instellingen, en hoe dit kan 
worden vergroot, zodat ontwikkelde maatregelen 
en strategieën maximaal effectief kunnen worden 
ingezet.

De effectieve maatregelen en strategieën worden 
verwerkt in de kennisbank (WP1) en worden nader 
onderzocht met betrekking tot implementatie (WP4). 
De kennisbank met effectieve tools en afwegings-
kaders kunnen in de niet-pandemische periode niet 
alleen worden gebruikt ter voorbereiding op 
toekomstige pandemieën maar kunnen eveneens 
worden uitgetest op vergelijkbare vraagstukken in 
niet-pandemische tijd (bijvoorbeeld afwegen van 
maatregelen op hun effecten op meerdere 
maatschappelijke terreinen, zoals economisch, 
sociaal en welzijn). Ook levert deze programmalijn 
tools op die ook in niet-pandemische tijden bij 
kunnen dragen aan de vitaliteit van de bevolking en 
weerstand tegen reguliere niet-pandemische 
infectieziekten, zoals leefstijlprogramma’s. Verder zal 
de ontwikkelde kennis beschikbaar worden gesteld 
aan ontwikkelaars van geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen. 
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WP5.4 Implementatie van relevante 
maatschappe lijke maatregelen en strategieën  
ter voorkoming, predictie en bestrijding van 
pandemieën in verschillende contexten en  
voor verschillende bevolkingsgroepen 
De effectief gebleken tools van maatregelen en 
strategieën (diensten en producten) worden in 
co-creatie met stakeholders verder onderzocht op 
mogelijkheden, randvoorwaarden en hindernissen 
voor implementatie. Zij zullen zo veel mogelijk 
worden klaargezet voor implementatie in de 
verschillende fases van de interventie, voor 
verschillende bevolkingsgroepen en voor verschillende 
maatschappelijke sectoren (bv., onderwijs, gezond-
heidszorg). Het gaat hierbij nadrukkelijk om het 
aanleveren van onderbouwde informatie, afwegings-
kaders, modellen, etc., om beter voorbereid te zijn en 
meer instrumenten te hebben voor het nemen van de 
juiste beslissingen in reactie op een (dreigende) 
pandemie. Het werkelijk uitvoeren van specifieke 
maatregelen in tijden van crises is voorbehouden aan 
de crisisorganisaties die hiervoor zijn/worden 
ingericht. Alle activiteiten vinden plaats binnen een 
breed consortium van maatschappelijke partners van 
verschillende stakeholders, zoals maatschappelijke 
en publieke-private partners (bv kennisinstellingen, 
burgerinitiatieven, GGDs, gemeentes en provincies, 
onderwijsinstellingen, werkgevers, zorgverzekeraars, 
ICT ontwikkelaars, industrieel ontwerpers). Door inzet 
van een breed palet van maatschappelijke expertise, 
die in dit werkpakket nauw met elkaar samen werkt 
rondom pandemiebestrijding, kan de ontsluiting van 
de kennisbank plaats vinden en kan de implementatie 
van effectieve maatregelen zo veel mogelijk worden 
gestimuleerd bij verschillende bevolkingsgroepen en 
in verschillende regio’s en sectoren.

Programmalijn 6: FAIR data, stewardship en 
analyse

Deze programmalijn ondersteunt alle andere 
programmalijnen, inclusief het brede mandaat van de 
gemandateerde instituten in het landschap van de 
pandemiebestrijding, waaronder de taken van 
GGD-en en RIVM. Er zal echter ook veel onderzoek 
plaatsvinden in deze programmalijn betreffende de 
verdere uitbreiding en verfijning van de specifieke 
APOLLONL leer- en analyse processen op de 
beschikbare FAIR data. 

De basale functionele specificaties van de onder-
liggende data infrastructuur zijn hier zeer kort 
beschreven en zijn in de bijlage “Vision on FAIR based 
infra for JRC” verder uitgewerkt, in de vorm van een 
analyse voor Health-RI en het Europese Joint 
Research Centre (en nog vertrouwelijk) omdat wij in 
deze PPS verwachten dat nog ontbrekende, of voor 
professionalisering in aanmerking komende 
elementen door professionele software en data-
organisaties zullen worden ontwikkeld en onder-
steund, met bijbehorende service level agreements 
en duurzaamheidsmodellen. Deze laatste zullen 
gebaseerd zijn op pay-for-service modellen en niet  
op de ‘verkoop’ van data als zodanig. Verreweg de 
meeste componenten in dit basale schema zullen 
worden overgenomen van, of in synergie worden 
ontwikkeld met bestaande en toekomstige 
programma’s onder het Groeifonds, zoals Health-RI en 
AiNed, en na eventuele toekenning ook bijvoorbeeld 
met MedTechNL en PHARMA-NL. Daarnaast zal er 
optimale aansluiting zijn met nationale en 
internationale projecten en partnerships zoals de 
EOSC associatie en het Joint Research Centre van de 
Europese Commissie. APOLLONL zal daarnaast ook 
intensief bijdragen aan en gebruik maken van de 
wereldwijde netwerken van internationale 
organisaties die zich bezighouden met (FAIR) data 
zoals CODATA, GO FAIR, RDA en WDS. Hiermee zal 
nationale en internationale afstemming worden 
gegarandeerd en wordt voorkomen dat APOLLONL 
een volgende data silo bouwt die slechts intern 
interoperabel en herbruikbaar is. 

Voor een pandemische crisis en in het algemeen voor 
uitbraken van infectieziekten die ‘ergens in de wereld’ 
hun oorsprong zullen vinden is een globaal inter-
operable infrastructuur nodig. Dit wordt gerealiseerd 
door aan te sluiten bij lopende projecten (Health-RI, 
NPOS en EOSC, Trusted World Of Corona (TWOC), 
VODAN, en Citizen Centred and Controlled Capture  
of data (C4yourself)die door Topsector LSH worden 
gefinancierd). 

In figuur 12 wordt de basale functionele samenvatting 
gegeven van de infrastructuur die nodig is om 
optimale generatie en hergebruik van data in 
APOLLONL mogelijk te maken. 
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Data generatie, curatie, opslag en toegankelijkheid. 
A:   Persoonlijke data worden waar mogelijk opgeslagen 

in een ‘veilige kluis’ (bijvoorbeeld een van de 
voorhanden zijnde Persoonlijke Gezondheid 
Omgeving PGO). In die veilige kluis worden data 
versleuteld en deze gevoelige data worden zo 
gedistribueerd mogelijk bewaard om centrale 
hacking vrijwel onmogelijk te maken. De burger 
bepaald in welk PGO de data worden opgeslagen en 
waar die gesitueerd worden. Nota Bene: een deel 
van deze data kunnen ook opgeslagen zijn in  
legacy systemen bij onderzoeks- of gezondheid-
instanties (ziekenhuizen, RIVM) zoals EPD’s of LIMS. 

  De leveranciers van deze systemen zullen worden 
verplicht om data uit deze systemen met 
toestemming van de burger ofwel zelf in FAIR 
format te kunnen aanleveren of deze tevens te 
laten opslaan in de persoonlijke kluis van de 
burger bij wie de data behoren.

B:   Aan de PGO’s wordt een zogenaamd FAIR data 
point gekoppeld, waarin de burger (met 
eenvoudige scenario’s) zowel de granulariteit van 
de beschikbare metadata als de condities voor 
hergebruik (consent, licenties) kan aangeven.  

In principe zullen in laag B al geen data vrij 
beschikbaar zijn (voor indexing en zoeken) die 
mogelijk tot de her-identificatie van de betreffende 
persoon kunnen leiden.

C:   Wetenschappelijke en zorg gerelateerde instituten, 
inclusief bijvoorbeeld de GGD en RIVM kunnen 
data uit laag B accumuleren in institutionele of 
regionale FAIR data stations waar de geaggre-
geerde data beschikbaar zijn zonder dat 
heridentificatie van de persoon door anderen dan 
geautoriseerde personen mogelijk is. Deze laag zal 
dus reeds het enorme probleem oplossen van de 
uitwisselbaarheid en daadwerkelijke uitwisseling 
van cruciale gezondheidsgegevens tussen 
verschillende zorgverleners.[1] 

D:   In Health-RI-DTL-ZonMw verband is reeds gebleken 
dat van alle door ZonMw in het kader van COVID-19 
gefinancierde onderzoeksprojecten (inclusief 
klinisch en sociaal onderzoek) de metadata in FAIR 
datapoints beschikbaar kunnen worden gemaakt 
en toegankelijk via een virtuele centrale portal, 
zonder dat de data daadwerkelijk centraal 
opgeslagen zijn.

Figuur 12 FAIR data maken het mogelijk om sensitieve data aan de bron te laten en gedistribueerd te analyseren.
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E:   Met het Joint Research Centre is een belangrijke 
samenwerking in gang gezet die er toe kan leiden 
dat ook Europese registries op deze manier 
decentraliseren en FAIR by design data aan de 
bron te gaan stimuleren en mogelijk zelfs te eisen 
als voorwaarde van de Europese registries. Op deze 
manier wordt de basis van curatie, het genereren 
van hoog-kwalitatieve data en metadata ook in 
toenemende mate bij de bronsystemen en hun 
beheerders gelegd. Dit zal voor JRC een signifi-
cante kostenbesparing betekenen en naar 
verwachting een belangrijke kwaliteitsverbetering 
van de beschikbare data.

Data hergebruik, analyse en gedistribueerd leren. 
Veel wetenschappelijke en zorggerelateerde vragen 
zullen op niveau B-E beantwoord kunnen worden 
zonder dat per se toegang tot de rode (A) laag 
noodzakelijk is. Veel van die vragen, die via Virtual 
Machines aan de data gesteld zullen worden zijn 
‘frequently asked questions templates’ (FAQTs), 
waarbij alleen de parameters verschillen. In dit 
programma is dan ook een investering nodig in 
gestandaardiseerde en FAIR (herbruikbare)  
analyse-tools die geen of een minimum aan (her)
programmeren vereisen. Zogenaamde ‘data 
orkestratie’ platforms die complexe beslissingen 
kunnen stroomlijnen en optimaliseren en die toelaten 
om snel nieuwe AI’s te testen en in operationele 
beslissingsprocessen te gebruiken kunnen een 
daarnaast sterke bijdrage leveren om snel en 
accuraat te reageren op nieuwe uitdagingen. 
F:  Vanuit de PGO’s en andere databronnen die door 

burgers beschikbaar worden gesteld, kunnen 
zogenaamde ‘FAIR digital twins’ van real life 
entities, zoals een patiënt of een tumor worden 
gecreëerd. Dit zijn machine-leesbare files die een 
selectie van alle data beschikbaar over die entiteit 
bevatten en als een ‘avatar’ kunnen fungeren. Zij 
dienen als onderzoeksmiddel, startend met 
simpele vragen als het zoeken naar overeen-
komstige entiteiten (‘patients like me, tumors like 
me, pathogens like this one). Dit betreft een vorm 
van FAQT applicatie. Publieke en private partners in 
APOLLONL kunnen zo een scala aan applicaties 
ontwikkelen op basis van FAIR data en algoritmes 
die bepaalde veel voor komende typen vragen zeer 
gebruikersvriendelijk kunnen beantwoorden op 
basis van volledig gedistribueerde analyse en 
leerprocessen.

G:   Niet alleen partners in AINed, maar ook AI-
gebaseerde systemen van over de hele wereld 
moeten goed gecontroleerde datavisitatie op de 
APOLLONL data bronnen kunnen uitvoeren om 
optimaal gebruik te maken van wereldwijde kennis 

op het gebied van de aspecten die van belang zijn 
voor pandemie voorspellingen en de reactie op 
daadwerkelijke uitbraken. Virtual Machines (VM) 
moeten daarom bij relevantie databronnen kunnen 
komen (beveiligd via zogeheten Ontology Based 
Access Control, OBAC) en volledig GDPR compliant). 
Wij verwachten van partners uit de creatieve 
industrie dat zij dashboards (lenses) op de data 
maken, maar ook steeds meer gebruikers-
vriendelijke apps om vragen om te zetten in 
VM-gebaseerde analyses in APOLLONL omgevingen 
uit te voeren.

H:   Natuurlijk zijn ook ’grafische userinterfaces voor 
mensen op deze omgeving te bouwen en deze 
zullen ook via OBAC gaan werken, zodat 
authenticatie en autorisatie zowel voor mensen als 
voor virtual machines op een eenduidige en 
traceerbare manier gebeurt.

I:   Na authenticatie en autorisatie kunnen zowel 
mensen als virtual machines de data benaderen 
(visiteren) die kunnen worden hergebruikt voor de 
toegestane doelen, bijvoorbeeld voor de taken van 
de GGD’s pf RIVM, maar ook voor onderzoek, 
logistieke ketens, maatschappelijke studies of 
crisismanagement tot zorg. Deze gedistribueerde 
en GDPR-respecterende manier van data 
hergebruik is voor alle programmalijnen van 
APOLLONL van belang. Zo is ook een doelstelling 
om te optimaliseren hoe kenniswerkers en domein 
specialisten, van gedrags deskundigen tot supply-
chain specialisten en vaccin researchers komen tot 
inzichten en hoe deze snel & effectief omgezet 
kunnen worden naar optimale, betrouwbare, 
operationele beslissingen met monitoring en in lijn 
met komende Europese regel geving mbt 
‘verklaarbare en unbiased’ algoritmes.

Tot zover de elementen die grotendeels generiek  
zijn en met andere partijen samen zullen worden 
ingericht. In de verschillende letters of intent van 
leidende partijen in Nederland wordt een gezamenlijk 
optrekken rond deze generieke infrastructuur 
voorgesteld en afgesproken. Deze brieven zijn 
bijgevoegd in de bijlage “overzicht project deel nemers”. 
De belangrijkste spelers in deze programma lijn zijn 
allereerst de partners in de reeds toegekende NGF 
programma’s Health-RI (generieke, FAIR compliant, 
gezondheids data infrastructuur met focus op klinische 
en zorg data), AiNed (focus op AI gedreven complexe 
use cases, waaronder in de gezondheids sector,  
DTL (algemene data stewardship en FAIR 
implementatie), De GO FAIR Foundation (Frontline 
ontwikkelingen in FAIR en schema ontwikkeling, in 
nauwe samen werking met NEN als schema houder)  
en verschillende aanpalende projecten. Met deze 
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structurele samenwerking wordt voorkomen dat 
infrastructuur onnodig meerdere malen wordt 
ontwikkeld (met de intrinsieke kans op niet compatibele 
systemen) en dat er onnodig fondsen worden verspild 
op een gebied waar de ontwikkelingen duidelijk zijn 
uitgestippeld en waar het gemeenschappelijk belang 
van de publieke en de private sector wordt gediend.

WP6.1 Data generatie en FAIR aan de bron. 
Er is een significante hoeveelheid data die direct voor 
dit project wordt gegenereerd, ondanks het feit dat de 
generieke infrastructuur gebruikt zal worden die het 
Health-RI programma gaat opleveren.Zo zal het 
consortium grote hoeveelheden synthetische data 
genereren (bijvoorbeeld voorspellingen van 3D 
structuren van eiwitten), data van diagnostische tests, 
clinical trials, maar ook data verzameld tijdens 
registratie-processen. Daarnaast betreft het bijvoor-
beeld data gerelateerd aan maatschappelijke acceptatie 
en betreffende de stappen en verbindingen in de 
logistieke ketens. De patronen in deze data zullen alleen 
herkenbaar zijn als deze data FAIR aan de bron worden 
opgeslagen met rijke, machine-leesbare metadata.  
Om dit duurzaam te ondersteunen, zal in nauwe 
samenwerking met de betreffende programmalijnen, 
Health-RI/DTL en andere private partners een team van 
data stewards en FAIR experts worden gevormd, dat de 
partners die data genereren traint en assisteert bij het 
maken van zogenaamde FAIR implementation profiles 
(FIP) en de templates voor rijke, machine leesbare 
metadata (M4M), in een serie van praktische workshops 
gedurende het project. Dit zal een gedistribueerd 
netwerk van goed getrainde data stewards opleveren bij 
alle partners (publiek en privaat) dat er gezamen lijk met 
de data generatoren voor zal zorgen dat alle data FAIR 
aan de bron zijn en dus ook ‘Fully AI Ready.

WP6.2 Dataopslag 
De basale infrastructuur om grote hoeveelheden ruwe 
en FAIR data en metadata op te slaan wordt door 
Health-RI in samenwerking met nationale partners als 
SURF en DANS opgezet. De regionale knooppunten van 
Health-RI (8 in totaal) zijn dus technisch in staat om de 
data van APOLLONL op te slaan, maar de additionele 
kosten daarvan moeten in dit project worden berekend, 
omdat veel van de data niet binnen de directe focus van 
Health-RI vallen. Het betreft bijvoorbeeld data uit de 
veterinaire sector, terwijl juist die data voor dit project 
erg belangrijk en omvangrijk zullen zijn. 

Deze kosten zijn niet triviaal wanneer datasets in de 
Terabyte en Petabyte orde van grootte aan de orde zijn. 
Dit werkpakket zal zorgdragen voor de adequate 
budgettering voor dataopslag in een vorm waarin 
hergebruik door mensen en machines optimaal 

gewaarborgd is. Hiervoor zullen speciaal opgeleide 
experts in het data stewardship team worden aangesteld 
die alle partners ondersteunen bij de planning en 
uitvoering van een adequaat gebudget teerd en FAIR 
compliant data stewardship plan.

WP6.3 Data hergebruik en analyse 
Ook voor dit aspect zal volledig gebruikgemaakt worden 
van en samengewerkt met zowel Health-RI als met 
AiNed. Dit WP zal onder andere werken aan de hand van 
‘driving en flagship use cases’ voor AI, waarvan wij als 
APOLLONL structureel een groot aantal van zouden 
kunnen aanleveren, mogelijk ook resulterend in 
gestandaardiseerde en gecertificeerde VMs, die een 
groeiende bibliotheek van FAQTs kunnen opleveren  
voor alle Programmalijnen. Deze kunnen in steeds 
betere besluitvorming ondersteuning min complexe 
kennisgeneratie, analyse en beslissingen processen. 
Door structurele samenwerking tussen de data 
stewards, AI experts en domein experts in dit 
programma zal optimaal gebruikt kunnen worden 
gemaakt van FAIR (big) data voor allerlei inter-
disciplinaire doelen. De data die nu in vele publieke en 
private silo’s vaak ongebruikt blijven, kunnen op deze 
manier veel bredere en ‘continu’ worden ingezet voor  
de optimalisatie van alle beslissingsprocessen die  
nodig zijn om de APOLLONL doelen te realiseren.
Hierbij dienen de gecreëerde modellen op een  
snelle, robuuste, betrouwbare, en begrijpbare manier 
‘ingeplugd’ te kunnen worden in beslissings processen 
zodat steeds de optimale keuze wordt gemaakt tussen 
automatische beslissingen en beslissingen door de 
mens bijgestaan door AI.

Deze zogenaamde ‘explainable AI’ is voor processen 
waarbij leven en dood gemoeid zijn van het grootste 
belang, omdat hierdoor mens-machine interactie tot 
beslissingen leidt. Onder zulke omstandigheden is 
‘black box AI’ (kunstmatige intelligentie waarbij 
onduidelijk is hoe beslissingen tot stand komen) 
ongewenst. Dit betekent dus ook dat alle 
geautomatiseerde data-analyse processen volledig 
zullen worden vastgelegd met rijke ‘provenance trails’, 
die zelf ook weer machineleesbaar zijn. Hierdoor kan 
ook zogenaamde ‘model drift’ voorkomen worden en 
gegarandeerd dat de conceptuele modellen die ten 
grondslag liggen aan de FAQTs correct geformuleerd 
zijn. Dit zal in toenemende mate leiden tot een en breed 
inzetbare beslissings-ondersteunende, modulaire en 
internet gebaseerde software omgeving met 
gecertificeerde data en modellen om ook vanuit andere 
programma’s de vertaling naar decision support te 
ondersteunen voor transparante en optimale 
besluitvorming door de gehele ketens.
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Wel zal op grond van deze benadering voor elk van  
de use cases in APOLLONL een budget voor data 
hergebruik en analyse moeten worden opgenomen. 
Voor relatief eenvoudige en experimenten kan dit een 
bescheiden bedrag zijn, maar voor zeer data en 
repetitieve intensieve analyses of continu-machine-
learning over grote hoeveelheden data kan dit tot 
zeer significant kostenposten leiden. Niet alleen 
omdat vrij complexe en gespecialiseerde algoritmes 
en VMs moeten worden ontworpen die aan ONNX en 
FAIR gerelateerde standaarden voldoen, maar deze 
algoritmes zullen ook op grote hoeveelheden data 
moeten worden losgelaten en in sommige gevallen  
in hoge frequentie en met veel iteraties. De ‘data 
orkestratie’ die hiermee gepaard gaat kan hierdoor 
een significante extra belasting geven op het Health-
RI en AiNed systeem en hiervoor zullen dan ook naast 
de basis budgetten in dit project, verdienmodellen  
op basis van externe gebruikers moeten worden 
ingericht. Ook voor dit aspect zijn (oa. Machine 
Learning) specialisten nodig die wetenschappers, 
bedrijven, de logistieke ketelpartners, beleidsmakers 
en zorgverleners assisteren bij het formuleren van  
de juiste ML queries, conceptuele modellen en die 
ook de belasting van de Health-RI en AiNed data 
orkestratie infrastructuur en de bijbehorende 
additionele kosten realistisch kunnen berekenen. Het 
is van belang dat hier wordt opgemerkt dat het niet 
goed te overzien is hoe groot de omvang van de data 
analyse behoefte precies zal zijn, met name ook van 
bijvoorbeeld grote farmapartijen, GGD-en of het 
RIVM. Deze partners zullen dus vanuit dit werkpakket 
ondersteuning krijgen bij het plannen, budgetteren 
en uitvoeren van hun analyses, maar zij zullen zelf 
moeten budgetteren voor de creatie van nieuwe en 
complexe VMs en FAQTs plus de belasting van het 
systeem en de extra infrastructuur waar nodig. Het 
budget voor dit werkpakket is dan ook voornamelijk 
voor hoog-gespecialiseerde data analytici, waarbij de 
‘running costs’ van de analyse door de betreffende 
programmalijn of externe partner zal moeten worden 
gebudgetteerd. 

WP6.4 Standaardisatie en afsprakenstelsels 
Het is van belang hier nogmaals te benadrukken  
dat de guiding principles zelf geen standaard zijn.  
De principles zijn een leidraad om standaarden, 
protocollen en andere data-gerelateerde elementen 
zoals metadata templates zodanig vorm te geven dat 
machine-actionability en interoperability worden 
gegarandeerd, met als einddoel optimaal hergebruik 
van data en services. De GO FAIR community en in het 
verlengde daarvan de GO FAIR Foundation hebben de 
interpretaties van de FAIR principes verder verfijnd en 
in referentie implementaties toegepast.

APOLLONL zal met deze (not-for-profit en vertrouwde) 
expert groep als vaste advies organisatie steeds de 
laatste updates van de wereldwijde FAIR principes als 
richtlijn nemen voor implementaties, met een sterke 
nadruk op afspraken rond interoperabiliteit, data en 
metadata formats. Waar dit afspraken en standaarden 
bevat in bijvoorbeeld het NICTIZ domein zal dit in 
nauwe samenspraak met de betreffende organisaties 
gebeuren, bijvoorbeeld rond Zorg Informatie 
Bouwstenen (ZIBs). Er zijn echter veel bredere 
datastromen in APOLLONL dan gezondheidsdata.  
Een voorbeeld is het traceren van de uitgifte en het 
transport van vaccins. Ook hier heeft de huidige 
pandemie laten zien dat er kansen voor verbetering 
zijn. De FAIR gerelateerde aspecten zullen door de  
GO FAIR foundation net de partners samen worden 
uitgewerkt, en de resulterende schema’s (onder ander 
FIPS, zie WP 6.1) zullen in beheer worden gegeven  
bij NEN, waarbij ook aandacht zal zijn voor 
internationalisering van de standaarden, in samen-
werking met internationale organisaties. De keuzes 
zullen ook internationale interoperabiliteit 
garanderen, mede omdat NEN als gemandateerde 
nationale normalisatie-organisatie, de internationale 
afspraken met andere lidstaten kan bespoedigen en 
ook dankzij CODATA (ISC/UNESCO).

De GO FAIR Foundation zal ook waar nodig DTL, 
Health-RI en AiNed samen met de partners assisteren 
bij geavanceerde training (bijvoorbeeld rond nieuwe 
ontwikkelingen in FAIR digital objects en inter-
nationaal) en capaciteitsopbouw op het gebied van 
FAIR data en de bijbehorende services. 

Gezondheidseconomisch onderzoek
Binnen APOLLONL wordt gezondheidseconomisch 
onderzoek uitgevoerd. Hierin worden de ontwikkelde 
innovaties uit de verschillende programmalijnen 
ondersteund, maar wordt ook onderzoek gedaan naar 
economisch- en maatschappelijk-verantwoorde 
systeemveranderingen waarmee overheden de juiste 
investeringen kunnen doen om optimaal voorbereid 
te zijn op eventuele pandemieën. De volgende 
thema’s worden meegenomen:
•  Het ondersteunen van het ontwikkelproces van de 

producten en diensten binnen APOLLONL met 
vroege health technology assessment (early HTA), 
geïnformeerd door de uitgebreide verzamelde data 
in programma 6. Hierdoor kan de ontwikkeling van 
innovaties vanaf een vroeg stadium geprioriteerd 
worden op basis van de verwachte economische en 
maatschappelijke meerwaarde. Daarnaast zullen 
de producten en diensten door een gedegen 
economische onderbouwing sneller geïmplemen-
teerd worden in Nederland en internationaal. 
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•  De ontwikkeling van innovatieve methoden om 
infectieziektepreventie en -bestrijding te 
waarderen, waarbij rekening wordt gehouden met 
innovatieve elementen van waarde, zoals de reële 
optiewaarde, de macro-economische effecten bij 
pandemieën en sociaal-maatschappelijke effecten. 

•  De ontwikkeling van een evidence-based 
afwegings kader om tot effectieve en 
maatschappelijk aanvaardbare interventie-
strategieën voor alle bevolkingsgroepen te  
komen, waarbij de totale impact op sociale, 
economische, en mentale en fysieke gezondheid 
van verschillende interventiestrategieën tegen 
elkaar worden afgewogen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan gedragsbeïnvloeding om de 
adaptatie van vaccins te bevorderen zoals nudging.

•  De ontwikkeling van nieuwe bekostigingsmodellen 
die door overheden geïmplementeerd kunnen 
worden, zoals pull funding. Deze modellen kunnen 
mogelijk een markt creëeren voor producten die in 
het huidige systeem niet rendabel zijn, maar wel 
een duidelijke meerwaarde hebben voor de 
publieke gezondheid.

•  Specifiek ter ondersteuning van de besluitvorming 
rondom “Act Now” (WP4.10) zal een volledige 
maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) 
worden uitgevoerd van de drie deelactiviteiten. 

3.1.2 Fasering en planning
De in 3.1.1 beschreven activiteiten zullen plaatsvinden 
over een periode van 7 jaar, waarbij een deel van de 
activiteiten gelijk aanvangt in jaar 1 en andere 
activiteiten zich pas in een later stadium voordoen. 
De planning in deze jaren is onderhevig aan een grote 
mate van flexibiliteit, aangezien de evaluatie van 
uitbraken hiervoor doorslaggevend zal zijn. Deze 
evaluatie zal vertaald worden naar verschillende 
actiepunten in de tijd voor de programma’s, die hier 
als gevolg van de flexibiliteit op de juiste wijze op 
kunnen reageren. 

3.1.3 Monitoring en evaluatie 
De verschillende programma’s zullen milestones en 
deliverables kennen en deze zullen een belangrijk 
onderdeel vormen voor de monitoring van de voort-
gang van het programma. De milestones hangen 
samen met duidelijk gemarkeerde go-no go 
momenten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt  
van onafhankelijke (internationale) experts in  
de maatschappelijke advies commissie en de 
international advisory board die de weten-
schappelijke output, de maatschappelijke impact  
en de financiële component aan de hand van de 
geformuleerde doelstellingen evalueren. De evaluatie 

vindt plaats op het gehele spectrum van het begin-
stadium van een uitbraakdreiging tot aan het 
betrekken van de maatschappelijk relevante 
stakeholders. Hierbij wordt de samenhang tussen  
alle componenten op het spectrum meegewogen.  
De monitoring en evaluatie wordt wederom flexibel 
en open ingericht, zodat ruimte is voor voort-
schrijdende inzichten. 

3.1.4 Deelnemende partijen
Voor een compleet overzicht van benaderde en 
gecommitteerde partners verwijzen wij naar bijlage 
“Overzicht betrokkenen APOLLONL”. De volgende 
landkaart geeft eveneens een visuele weergave  
van de betrokken partners: 
 

Figuur 13 Landkaart deelnemende partijen

3.2.1 Bemensing
De exacte bemensing zal in een later stadium worden 
uitgewerkt. Het bestuur en de directie van de op te 
richten stichting zijn op dit moment nog onbekend. 
Een tijdelijk bestuur zal dit programma in gang gaan 
zetten. Belangrijk is dat rollen van executives in de 
directie zullen worden bemensd door onafhankelijke 
personen met erkende vooraanstaande reputatie in 
en kennis van het veld en de context waarin het 
programma opereert. De definitieve profielen zullen 
in samenspraak met de partners worden opgesteld. 
Rekening zal worden gehouden met het flexibele 
karakter van APOLLONL en de vereiste om zowel in 
pandemische als non-pandemische tijd wensen en 
behoeften vanuit het veld te vertalen naar concrete 
R&D- en innovatie acties in het programma.

Privaat Publiek Bevolking
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3.2.2 Publieke stakeholders 

De voornaamste publieke stakeholders ten aanzien 
van APOLLONL zijn: 

Ministerie van VWS: Als formele indiener van het 
APOLLONL programma is VWS nauw betrokken bij  
de ontwikkeling en straks ook uitvoering van de 
propositie. Het ministerie is betrokken als sparring-
partner, reviewer en adviseur. Tijdens de looptijd van 
het project zal het contact met VWS nauw blijven. 
VWS heeft in zekere zin een prominente rol in de 
sturing van het programma door het doorlopend 
geven van input, richting en het communiceren van 
vraag ten opzichte van de behoeften vanuit de 
crisisinfrastructuur. 

RIVM: Als hoofdrolspeler in de staande crisis-
infrastructuur is het cruciaal dat het RIVM doorlopend 
aan APOLLONL blijft communiceren waar de 
behoeften liggen en op welke manier het programma 
dienstbaar kan zijn aan de staande infrastructuur. 
Overigens is het contact met RIVM al gelegd en zeer 
constructief. Vanuit RIVM leeft de wens voor een 
consortium dat verschillende pandemische 
oplossingen kan bieden zeer sterk. 

FAST: Uiteraard zal FAST een belangrijke rol krijgen  
in de ontwikkeling-pijplijn van nieuwe therapeutica 
en profylaxe. Gelet op de parallelle ambities van en 
wederzijdse synergiepotentie tussen APOLLONL en 
FAST, is vanaf de voorbereidingsfase FAST een 
integraal onderdeel geweest van de doelstellingen, 
ideeën en ambities van het APOLLONL programma.

3.2.3 Belanghebbenden 
In de eerste plaats behoren de partijen die onderdeel 
uitmaken van de bestaande crisisinfrastructuur  
van epidemie- en pandemiebestrijding, zoals de 
ministeries, GGD en rijksinstellingen (bijvoorbeeld 
RIVM), tot de belanghebbenden. In ‘koude’ en ‘warme’ 
tijden zal interactie met deze partijen op zowel 
bestuurlijk als professioneel niveau plaatsvinden. 

Professionals van deze bestaande infrastructuur 
zullen eveneens participeren in de werkprogramma’s 
van dit voorstel, doch doen dit niet namens het 
voorstel.

Daarnaast vindt eveneens intensieve interactie plaats 
met diverse maatschappelijk relevante partijen, 
waaronder vertegenwoordigers uit relevante sectoren 
zoals de zorg, het onderwijs en de maatschappij 
(bijvoorbeeld zorginstellingen, geneesmiddelen- en 
vaccinbedrijven, groothandels, het logistieke bedrijfs-
leven en burgerinitiatieven). De samenwerking met de 
voornoemde stakeholders is essentieel aangezien de 
producten en diensten worden ontwikkeld, 
gevalideerd, gevaloriseerd en geïmplementeerd in de 
maatschappelijk en economisch relevante omgeving, 
nationaal en internationaal. Er vindt derhalve 
intensieve interactie en co-creatie plaats tijdens de 
onderzoeksfase en de fase van productontwikkeling. 

Samenwerking met deze partijen vindt plaats in de 
maatschappelijke advies commissie, waar de 
behoeften, ideeën en wensen vanuit het veld richting 
APOLLONL worden vertaald.
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3.2.5 Intellectueel eigendom
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd  
ten aanzien van intellectueel eigendom (IP). Als een 
partij ‘Background IP’ inbrengt die nodig is voor de 
uitvoering van het project, doet die partij dat om niet. 
Desgewenst kan deze partij vooraf aangeven wie al 
dan niet toegang krijgt tot die Background IP. 
Ingebrachte Background IP blijft te allen tijde 
eigendom van de inbrengende partij. Binnen 
APOLLONL zal ook nieuwe IP (Foreground IP) 
ontwikkeld worden door de projectpartners. Deze 
Foreground IP wordt eigendom van die partners, in 
overeenstemming met de EZK kaderregeling (en EU 
voorschriften) inzake staatssteun.

Risico Mitigatie

Voldoende partners publieke en 
private sector

De initiële zoektocht naar partners in het project heeft reeds geleid dat een groot 
aantal geïnteresseerden en LOI’s. Daarnaast wordt het onderwerp breed uitgedragen 
door relevante partijen in de pandemische sector, leidend tot grote zichtbaarheid en 
brede interesse vanuit het veld.

Overlap met bestaande 
initiatieven en projecten

Met lopende en aankomende NGF-initiatieven is contact geweest om overlap te 
voorkomen. Duidelijke afbakening van elkanders werkterrein is vastgesteld, waarmee 
de kans op overlap is geminimaliseerd.

Behoefte aan pandemische 
preparatie

Hoewel de COVID-19 crisis heeft aangetoond dat paraatheid ten aanzien van een 
pandemie de moeite loont, kan dit sentiment over de jaren wegebben. Uiteraard is dit 
niet de verwachting, maar de behoefte aan wat dit programma biedt kan fluctueren.

Dit risico wordt ondervangen door het leveren van producten en diensten die ook in 
niet pandemische tijdens zeer bruikbaar zijn. Hiermee waarborgt dit programma haar 
bestaansrecht; pandemie of geen pandemie. Daarnaast wordt dit risico ondervangen 
door zeer nauw contact met het uitvoerend veld. Met onder meer het RIVM zal 
doorlopend contact zijn over de wensen en behoeften vanuit de frontlinie.

Project- en budgetmanagement 
risico’s

De partners in dit consortium hebben ervaring met projectmanagement van 
omvangrijke projecten en subsidietrajecten. Daarnaast zal de uitvoering van het 
project worden aangestuurd middels een projectmanagementteam om een goede 
uitvoering van het project te realiseren en om snel te kunnen reageren op onvoorziene 
situaties.

Bovendien, door te werken met jaarlijkse plannen (zie hoofdstuk 4) kan constant 
maatwerk worden gerealiseerd, waardoor budgetten vastgelegd kunnen worden over 
kortere periodes dan onmiddellijk de volle looptijd van het project.

Maatschappelijke acceptatie De mate waarin omarming van de innovaties binnen APOLLONL plaatsvindt vanuit de 
consument, maatschappij en wet- en regelgeving zijn zeer relevant teneinde de 
beoogde doelstellingen van APOLLONL te kunnen realiseren. Programmalijn 5 speelt 
een belangrijke rol in de maatschappelijke inbedding van de innovaties in APOLLONL 
waarmee mitigatie van dit risico plaatsvindt. Bovendien vindt mitigatie van dit risico 
plaats door inwinning van het advies van de Maatschappelijke Advies Commissie, die 
vertegenwoordigers uit sectoren zoals de zorg, gemeenten en het onderwijs omvat, 
waardoor de economisch en maatschappelijk relevante omgevingen vertegenwoordigd 
zijn.

Aansluiting van innovaties op de 
praktijk (‘science to industry’) 
vindt niet plaats

Er wordt intensief samenwerking gezocht met NEN en het programma zal voortdurend 
in gesprek treden met de verschillende private partijen die betrokken zijn bij 
APOLLONL. Intensieve interactie en co-creatie tijdens onderzoek en 
productontwikkeling wordt als essentieel gezien. Op deze wijze kunnen de innovaties 
in APOLLONL op de meest effectieve wijze tot valorisatie leiden.

Afspraken hoe met dit eigendom omgegaan zal 
worden vastgelegd in de projectovereenkomst die 
deze partners met elkaar aangaan vóór aanvang van 
het project. Partners in een project kunnen 
bijvoorbeeld kiezen voor gedeeld eigenaarschap 
(naar rato van hun inbreng), waar de partners in het 
project het ontwikkelde intellectuele eigendom 
samen delen, pro rata de projectbijdrage; of zij 
kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een “ownership 
follows inventorship” afspraak, waarbij Foreground IP 
het eigendom wordt van de uitvinder (en/of diens 
organisatie) en de projectpartners middels een right 
of first refusal als eerste mogen onderhandelen over 
een commerciële licentie. Vanzelfsprekend zullen dit 
soort afspraken vooraf getoetst worden op 
compliantie aan de EU staatssteunregels.

3.2.4	Planspecifieke	risico’s
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Aanbestedingsrecht
Betrokken partijen die kwalificeren als een aan-
bestedende dienst of opdrachten die aanbestedings-
plichtig zijn op grond van de Aanbestedingswet 2012 
zullen voor de selectie van onderaannemers/derden 
een proportioneel aanbestedingstraject volgen dat 
past binnen de kaders van de Gids Proportionaliteit 
van de Rijksoverheid en het eigen inkoopbeleid. 
Betrokken private partijen die steun ontvangen uit 
het Nationaal groeifonds en niet aanbestedings-
plichtig zijn, hanteren bij inkoop/kosten derden beste 
prijs/ kwaliteit verhouding of beste prijs. Doordat dit 
resulteert in marktconforme tarieven waarbij het 
selectieproces op non-discriminatoire, transparante 
en onvoorwaardelijke wijze heeft plaatsgevonden, 
wordt (indirecte) staatssteun richting derde partijen 
voorkomen. 

Staatssteun
Voor wat betreft de aangevraagde steun vanuit het 
Nationaal Groeifonds voor de projectactiviteiten is deels 
sprake van staatssteun. Wanneer de overheids bijdrage 
staatssteun vormt in de zin van artikel 107 Verdrag 
betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) 
dient te worden bezien of deze steun past in een 
vrijstellingscategorie of op andere wijze kan worden 
gerechtvaardigd. Van belang hierbij is dat de vraag of 
sprake is van staatssteun per activiteit en deelnemer 
dient te worden beantwoord. Voor het merendeel van de 
activiteiten zal gelden dat deze zijn te categoriseren als 
activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie, waarvoor de verenigbaarheid zal worden 
getoetst ten aanzien van deel 4 van de AGVV en de 
Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie (O&O&I).

3.3  Governance en organisatie

Openstellen luik voor derden en Staatssteun
Voor u ligt een Pandemic Preparedness & Response 
voorstel waarbij is toegewerkt naar een zo volledig 
mogelijke propositie die per 31 oktober 2021 aan  
de Nationale Groeifonds beoordelingscommissie 
voorgelegd zou kunnen worden. Met betrekking  
tot de governance houdt dat in dat wij ons beperkt 
hebben tot het opstellen van de governance 
structuur, maar nog geen invulling gegeven hebben 
aan de exacte invulling van deze structuur.  
De redenen daarvoor zijn 
1)  dat de definitieve governance vooral ook 

afhankelijk zal zijn van de manier waarop de 
samenwerking met uitvoerende partijen rondom 
pandemische responsen (o.a. VWS, RIVM, GGD) 
invulling gegeven zal worden. Dat is aan de kant 

Meer in zijn algemeenheid is belangrijk te noteren 
dat binnen dit programma de tien principes voor 
Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren zullen 
worden gevolgd.

3.2.6 Praktische uitvoerbaarheid
In het kader van de praktische uitvoerbaarheid is de 
verwachting dat geen belemmering zal optreden 
aangezien de waardeketen te allen tijde flexibel en 
‘open’ dient te blijven, teneinde te kunnen anticiperen 
op onder meer de veranderende omgeving, nieuwe 
inzichten, evaluaties van uitbraken, technologische 
ontwikkelingen en politieke beslissingen. Het 
consortium zal continu de laatste ontwikkelingen op 
alle relevante gebieden blijven evalueren en waar 
mogelijk direct toepassen. Door eigen onderzoek en 
innovatie, maar tevens door sterke internationale 
samenwerking, een andere kracht van Nederland, zal 
dus de beste garantie worden gegeven voor adequate 
predictie van risico’s en snelle, kennis gebaseerde 
maatregelen. Hierdoor kan op effectieve wijze 
gerespondeerd worden op problematiek die zich 
voordoet ten aanzien van de praktische uitvoer-
baarheid.

Anders gezegd, de flexibiliteit die APOLLONL biedt 
garandeert dat adequate uitvoerbaarheid van de op 
elk moment geboden uitdagingen het hoofd kan 
worden geboden. Bovendien, doordat disciplines aan 
boord zijn ten aanzien van predictie, bestrijding en 
sociaal-maatschappelijk onderzoek, kunnen accenten 
eenvoudig worden verlegd en zal APOLLONL in de 
prakrijk voortdurend praktisch uitvoerbaar blijven.

3.2.7 Juridische uitvoerbaarheid
Op dit moment is de verwachting dat geen 
belemmering zal optreden ten aanzien van de 
juridische uitvoerbaarheid aangezien de partijen 
betrokken bij het APOLLONL consortium voldoen aan 
de geldende juridische voorwaarden. De partijen zijn 
immers bekend met de juridische voorwaarden 
aangezien zij reeds dagelijks binnen deze juridische 
kaders opereren. Bij dergelijke juridische kaders kan 
gedacht worden aan de wet- en regelgeving omtrent 
privacy, proefdieren, de uitvoering van klinische 
studies, et cetera. Deze juridische kaders zijn onder-
deel van het kader waarin de partijen vandaag de  
dag opereren.
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van die derde partijen op dit moment nog niet 
helemaal uitgekristalliseerd. De verwachting is dat 
ten tijde van de beoordeling van deze aanvraag 
hier meer duidelijkheid over zal zijn.

2)  nationale en internationale evaluaties van de 
COVID-19 aanpak moeten nog gerapporteerd 
worden en die zullen bij het definitief invullen van 
de activiteiten nog meegenomen worden.

3)  op dit moment is er al een groot aantal partijen 
betrokken en gecommitteerd, maar APOLLONL 
beoogt een open netwerk organisatie te zijn, 
waarin op ieder later moment nog nieuwe partijen 
toe zullen kunnen treden.

Met name om bovenstaande redenen, zal dus in de 
periode tussen voorwaardelijke honorering en eerste 
beschikking van dit voorstel, de Stichting opgericht 
worden met een voorlopige Directie en Raad van 
Toezicht. Deze Stichting zal dan ook een ‘luik’ open 
zetten, via welke nieuwe partijen zich nog zullen 
kunnen aanmelden voor participatie in APOLLONL.  
In deze periode zal dat voorlopige bestuur toewerken 
naar de (invulling van de) definitieve governance 
structuur, alsmede een concreet plan van aanpak, 
inclusief uitvoerende partijen, benodigde budget, 
eigen bijdragen en benodigde subsidie. 

In deze periode zal dan ook van belang zijn dat (EU) 
staatssteunregels gevolgd worden. Naar verwachting 
zullen veel van de beoogde activiteiten volgens 
Hoofdstuk 4 van de Algemene Groepsvrijstellings-
verordening (AGVV) voor Onderzoek, Ontwikkeling en 
Innovatie (O&O&I) verenigbaar zijn met de interne 
markt. Daarbij dient natuurlijk nog wel in acht 
genomen te worden of het daarbij gaat om 
fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, of 
experimentele ontwikkeling waarvoor per categorie 
een steunmaximum en steunintensiteit is vastgesteld 
(zie ook Kaderregeling betreffende staats steun voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie ). APOLLONL 
betreft echter ook voorstellen met betrekking tot 
significante infrastructurele investeringen in 
productiefaciliteiten. Veel van deze productie-
faciliteiten (productiecomplex van infrastructuur van 
bijvoorbeeld vaccin productie faciliteiten tot en met 
de vulinstallaties van flesjes en de verpakkings-
installaties daarvan) zullen mogelijk (deels) bij 
ondernemingen gesitueerd worden. 

Daarnaast is het van belang op te merken dat indien 
met gebruikmaking van deze subsidie derden worden 
ingehuurd om commerciële activiteiten te verrichten, 
gewaarborgd dient te worden dat deze activiteiten 
tegen marktconforme voorwaarden óf met 
inachtneming van de De-minimisverordening 

(Verordening (EU) Nr. 1407/2013) worden uitgevoerd. 
Een definitieve staatssteunbeoordeling zal pas worden 
uitgevoerd als de definitieve subsidie aanvraag bij VWS 
wordt ingediend.

Op dit moment wordt -als onderdeel van punt 1) 
hierboven- de exacte invulling, locatie en 
verantwoordelijkheid van deze faciliteiten nog met 
belanghebbenden besproken. Doordat de 
concretisering van zowel het plan van aanpak, de 
betrokken partijen (publiek vs. privaat) en hun 
investeringen pas plaats zal vinden in de periode na 
voorwaardelijke honorering van deze aanvraag; zal  
ook pas op dat moment de ‘Staatssteunvraag’ tot in 
detail geadresseerd (kunnen) worden. Wij gaan er 
daarom ook vanuit, dat pas na deze opstartende fase 
een definitieve (eventueel partiële) honorering van 
onze aanvraag afgegeven zal kunnen worden.

Bovenstaande staatssteunparagraaf is in afstemming 
met de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van  
het ministerie van VWS tot stand gekomen.  
De contactpersoon is mr. Charlotte Aardoom  
(c.aardoom@minvws.nl/06-11884854).

APOLLONL governance
De governance ziet op de formele governance structuur 
van APOLLONL inclusief de rapportage lijn naar de 
subsidiegever. APOLLONL is een Public Private 
Partnership gericht op het onderzoek en de innovatie 
die kan bijdragen aan effectieve epidemie- en 
pandemiebestrijding. 
 
Om maximaal impact te maken zijn er langdurige 
interacties met overheidsorganisaties die een rol spelen 
in de bestrijding van epidemieën en pandemieën en die 
de producten van APOLLONL R&D daarvoor mogelijk 
gaan benutten. Het betreft inter acties met de meest 
betrokken ministeries en het RIVM.
 
APOLLONL zal als organisatie geen deel uitmaken van 
de operationele epidemie-/pandemiebestrijding in 
tijden van een crisis door een pandemie. Dit komt tot 
uiting in de governance van APOLLONL. 
 
De APOLLONL Governance propositie is met VWS en 
RIVM afgestemd en opgesteld, in overeenstemming 
met de doelstellingen en governance van FAST. Het 
Topteam LSH heeft in samenwerking met TKI Bureau 
LSH de propositie vervaardigd op verzoek van VWS, 
zijnde het indienende ministerie.
 
De voorgestelde structuur is vergelijkbaar met  
andere grote complexe (inter)nationaal opererende 
organisaties zoals RegMedXB. Er is expliciet helder 
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gemaakt welke interacties er zullen zijn en op welk 
organisatieniveau en deze zullen plaatsvinden vanuit 
APOLLONL - met de diverse actoren, publiek en 
privaat, die in de maatschappij betrokken zijn bij het 
ruimere domein van Pandemic Preparedness.

Oprichting van de Stichting APOLLONL
APOLLONL zal na (al dan niet voorwaardelijke) 
toekenning van de NGF subsidie een Stichting zijn 
met een Raad van Toezicht (RvT, non-executive 
board). De eerste RvT zal door de betrokken ‘founders’ 
worden samengesteld. Deze Stichting wordt in de 
fase na toekenning opgericht. Men kan overwegen, 
initieel tijdens de oprichtingsfase (1 jaar), de RvT 
samen te stellen uit 6 leden, vertegenwoordigers  
van de in APOLLONL meest betrokken (koepel)
organisaties en een onafhankelijk voorzitter. In de 
statuten van de Stichting wordt vastgelegd hoe de 
RvT vervolgens is samengesteld. Na dit eerste jaar, 
worden door de betrokken organisaties RvT leden 
voorgesteld die op afstand van hen staan. 
Bijvoorbeeld geen RvB of CvB leden of Directieleden 
of actieve bestuurders. De zittende RvT benoemt de 
RvT leden vervolgens op voordracht en volgens een 
vastgestelde procedure en schema van aftreden, 
zoals in statuten zal worden vastgelegd.

Externe governance structuur

Figuur 14 Governance structuur Extern
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Voorbeelden van organisaties met recht op voor-
dracht voor leden in de RvT: het Topteam van de 
Topsector LSH (waarmee de samenhang met 
ministeries – universiteiten – bedrijven – maat-
schappelijke organisaties waaronder [koepels van] 
burger[coöperatie]s geborgd is); opdrachtgevers  
en financier(s) zou via FAST kunnen zijn, de kennis-
koepels als NFU, 4TU en/of VH, Patiënten Federatie 
Nederland en bedrijvenkoepels als de VIG, 
HollandBIO, et cetera.

De ministeries, GGD en rijkskennisinstellingen, zoals 
RIVM (in de gele box in Figuur 1), behoren tot de 
bestaande structurele nationale crisisinfrastructuur 
van epidemie- en pandemiebestrijding en behoren 
niet tot APOLLONL. In het organisatieschema  
worden de rollen, taken, verantwoordelijkheden en 
communicatie getoond van de academische, 
publieke en commerciële partijen die bij APOLLONL 
zijn betrokken. Er zullen in ‘koude’ en ‘warme’ tijden 
op frequente tijdstippen interacties georganiseerd 
worden op meerdere niveaus (bestuurlijk, beleids-
matig en professioneel) tussen APOLLONL en deze 
staande organisatie van de preventie en bestrijding 
van epidemie- en pandemieën. Tevens zullen 
professionals die participeren in WP’s van APOLLONL 
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maar niet namens APOLLONL, in sommige 
structuren van de crisisbestrijding kunnen 
deelnemen, bijvoorbeeld OMT of commissies van 
RIVM en VWS. Ten behoeve van transparantie en 
scheiding van verantwoordelijkheden zou dit onder 
later nader in onderling overleg te bepalen condities 
kunnen geschieden.

International Advisory Board (IAB)
Het is voorzien dat de APOLLONL-Directie in 
afstemming met de RvT een International Advisory 
Board (IAB) benoemt. De IAB zal op gezette tijden, bij 
aanvang van de activiteiten en nadien minimaal een 
keer per twee jaar, geconsulteerd worden over de 
voortgang, activiteiten en resultaten (output, 
outcome en wetenschappelijke – economische – 
maatschappelijke impact) en de plannen. De IAB  
kan de Directie en RvT wijzen op internationale 
ontwikkelingen die van belang zijn voor APOLLONL.

Directie
De RvT benoemt de APOLLONL-Directie (Directie, 
executive board), die de dagelijkse leiding heeft van 
het gehele programma. Deze Directie heeft algehele 
eindverantwoordelijkheid. De RvT keurt de plannen, 
begrotingen, rapportages, het financieel- en 
personeelsbeleid van de Directie goed. Dit dient als 
een jaarcyclus in de statuten van de stichting te zijn 
vastgelegd. Er wordt eens per kwartaal, of indien 
noodzakelijk geacht meer frequent, een vergadering 
van de Raad van Toezicht georganiseerd, deels in 
aanwezigheid van de Directie.

APOLLONL en de crisisinfrastructuur
In de ‘koude’ fase vindt er frequent bestuurlijk overleg 
plaats tussen APOLLONL en de partijen die betrokken 
zijn in de daadwerkelijke crisisstructuur, waarbij  
van APOLLONL de Directieleden deelnemen. Op 
individueel niveau is het wenselijk om inhoudelijke 
interacties tussen professionals te faciliteren, 
aangezien samenwerking met de stakeholders in R&D 
uitgevoerd in APOLLONL essentieel is. Intensieve 
interactie en co-creatie tijdens onderzoek en 
productontwikkeling is essentieel. Producten en 
diensten zullen op die manier ontwikkeld, getest, 
gevaloriseerd en geïmplementeerd worden in de 
economisch en maatschappelijk relevante 
omgevingen. In ‘warme’ tijden van crisis en pandemie 
kunnen onderzoekers op persoonlijke titel, niet 
namens APOLLONL, deelnemen in structuren en 
gremia die tot de operationele crisisinfrastructuur 
behoren. Hiervoor dienen door partijen goede 
afspraken gemaakt te worden die de rollen van  
deze experts helder definiëren. 

General Assembly (GA)
In de General Assembly zijn alle partijen 
vertegenwoordigd die een direct belang hebben bij 
APOLLONL. Dit gremium laat zich informeren, maar is 
ook informerend naar de Directie (en eventueel [ook] 
RvT) en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Zij 
kiezen uit hun midden een voorzitter die wordt 
ondersteund door APOLLONL. In de GA worden door 
de Directie, interne en externe (internationale) 
ontwikkelingen, plannen, voortgang en andere zaken 
die raken aan het project besproken. De voorzitter 
van de GA stelt in overleg met de CEO de agenda op. 
Er kunnen daarnaast uitwisselingen en discussies 
plaatsvinden tussen leden van de GA en leden van  
de Directie. 

Maatschappelijke Advies Commissie (MAC)
Producten en diensten zullen ontwikkeld, gevalideerd, 
gevaloriseerd en geïmplementeerd worden in de 
economisch en maatschappelijk relevante 
omgevingen, nationaal en internationaal. De Directie 
zal zich daarom laten adviseren door de vertegen-
woordigers van de verschillende stakeholders 
(Maatschappelijke Advies Commissie). De 
Maatschappelijke Advies Commissie bestaat naar 
verwachting uit 20 tot 30 personen en zijn vertegen-
woordigers uit relevante sectoren zoals de preventie 
en zorg (inclusief patiëntenorganisaties), het 
onderwijs en de maatschappij (publiek en privaat). 
Daarnaast zullen ook experts vanuit organisaties als 
het Rathenau Instituut en het Sociaal en Cultureel 
Planbureau kunnen plaatsnemen in deze commissie.

Directie 
De Directie (Directie) bestaat uit een CEO, CFO, CIO 
(Chief Information Officer) en een CCO (Chief 
Commercial Officer, ook wel Business Development 
Officer genoemd). De Directie heeft algehele 
eindverantwoordelijkheid. Zij zijn verantwoordelijk 
voor het opstellen van jaarplannen, lange termijn 
beleidsplannen, ze stellen begrotingen en budgetten 
voor de programmalijnen en WP’s en de centrale 
APOLLONL organisatie vast en sturen de leiding van 
de WP’s aan. Ze rapporteren daarover volgens een 
vastgestelde procedure aan de RvT en VWS of een 
instituut dat dit voor VWS doet, men denke aan FAST. 
Meteen na start van de Stichting draagt de Directie 
zorg voor een gedetailleerd jaarplan en een 
meerjarenplan van de zes Programmalijnen en hun 
werkpakketten (WP’s) in samenspraak met de 
Programmaraad en appreciatie en feedback en 
uiteindelijk goedkeuring van de RvT, desgewenst 
gehoord hebbende de IAB, GA en MAC. 
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Ondersteuning Directie
Operationeel team: Een klein operationeel team 
binnen de centrale organisatie wordt aangestuurd 
door de Directie, en is verantwoordelijk voor de 
dagelijkse uitvoering en ondersteuning van 
activiteiten binnen de centrale organisatie, zoals 
publieke communicatie en events, organiseren van 
gezamenlijke proposities en activiteiten tussen 
partners (faciliteren samenwerking), het faciliteren 
van de loketfunctie (verbinden partijen) en 
administratieve ondersteuning voor APOLLONL. 
Hiermee dragen zij bij dragen aan het realiseren  
van centrale KPI’s die voor dit plan zijn opgesteld.
De centrale organisatie, Directie en ondersteuning, 
heeft als taak de versterking van het nationale 
ecosysteem voor Pandemic Preparedness en 
Response te evalueren en verder te verbeteren 
volgens de visie en uitgangspunten van APOLLONL, 
incluis de aansluiting ervan internationaal.

Vormgeven ecosysteem: actief blijven ontwikkelen 
van de strategie en programmering om de visie van 
het APOLLONL-ecosysteem te realiseren. Dit gaat  
bijv. over het identificeren van internationale trends, 
sterktes en zwaktes in het ecosysteem, het 
identificeren van bottlenecks. De centrale organisatie 
werkt daarbij als architect die continu zoekt naar 
verbeteringen van het publiek-private R&D- en 
innovatie-ecosysteem in nauwe samenwerking met 
betrokken partners.
Beheren gezamenlijke afspraken: Het leiderschap  
van een programmalijn en de ressorterende 
werkpakketen is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van activiteiten en rapporteert hierover aan de 
Directie. Indien bijsturing van KPI’s, strategie en/of 
invulling van activiteiten binnen een programmalijn 
en/of werkpakket noodzakelijk is, heeft het 
leiderschap van een Programmalijn/ werkpakket de 
verantwoordelijkheid om hiervoor een voorstel te 
formuleren. 

Interne governance structuur

Figuur 15 Governance structuur Intern
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Realiseren samenwerking: De centrale organisatie 
identificeert synergie en complementariteit tussen 
activiteiten van de Programmalijnen en/of werk-
pakketten, en vertaalt dit bijv. tot gezamenlijke 
proposities voor bedrijven die gebruik maken van 
infrastructuren/expertises in verschillende 
programmalijnen en werkpakketten – deze 
proposities worden vervolgens door de uitvoerende 
organisaties geïmplementeerd en uitgevoerd.
Initiëren kansen: creëren van en inspelen op 
toekomstige (financierings-)kansen voor APOLLONL  
in Nederland. Hier is ook aan de orde het vroegtijdig 
anticiperen door de Directie, in nauwe afstemming 
met VWS en de collegae-departementen EZK, J&V, 
LNV en OCW, op de positionering in het veld, 
continuïteit en het businessmodel van de Stichting 
APOLLONL in de periode na afloop van de NGF 
subsidie. Voor de vertaling van kansen naar actie-
plannen beschikt de organisatie over een onder-
steunend budget om in ‘taskforces’ snel met de  
juiste partners plannen te kunnen ontwikkelen. 

Agenderen: van het belang van bestrijding van 
pandemieën en epidemieën en van de internationale 
positie van Nederland in dit veld. Hiervoor wordt 
publieke communicatie ontwikkeld rondom het 
programma en activiteiten, o.a. via de website van 
APOLLONL. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met 
de partners van APOLLONL, en opinieleiders in het 
netwerk die de visie van APOLLONL helpen uitdragen.

Verbinden partijen: realiseren van een digitaal loket 
en front office voor private en publieke partijen, zodat 
zij hun weg kunnen vinden in het Nederlandse 
ecosysteem ter voorkoming en bestrijding van 
ernstige infectieziekten in alle ontwikkelfases van een 
R&D- en innovatietraject. Afhankelijk van de behoefte 
verbindt de organisatie bijv. een bedrijf met partners 
in het ecosysteem, of met landelijke initiatieven  
zoals HI-NL, Health-RI of MedTechNL, maar ook het 
Actieprogramma LSH, de werkzaamheden van  
FAST en het Missiegedreven Topsectoren- en 
Innovatie beleid (o.a. de tien Topsectoren en de vier 
Maatschappelijke Thema’s, dat van Landbouw, Water 
en Voedsel en van Gezondheid en Zorg in het 
bijzonder) en de Sleuteltechnologieën en - 
methodologieën en het Maatschappelijk 
Verdienvermogen. Dit overzicht van alle partners, 
proposities en activiteiten helpt tevens bij het 
uitvoeren van de eerdergenoemde rollen van de 
centrale organisatie.

Programma Raad
De Programma Raad wordt door de Directie  
benoemd en bestaat uit twaalf personen, zijnde  
twee programmaleiders van iedere programmalijn.  
De leiding van een WP zou kunnen bestaan uit een 
persoon met een meer wetenschappelijk profiel 
gecombineerd met iemand met meer commercieel 
business profiel. Gezien de aard van het werk is  
naast professionele ervaring eveneens bewezen 
managementervaring in een meer complexe 
organisatie vereist. De Programma Raad rapporteert 
aan de APOLLONL-Directie, volgens een daarvoor 
ingericht rapportagemodel. De programmalijnleiders 
geven leiding aan de teams in de respectievelijke WP’s.

Leiding WP’s
De WP’s worden door twee personen geleid die 
leidinggeven aan een team van voor het betrokken 
WP relevante experts. Naast meer wetenschappelijke 
producten, zullen er innovatieactiviteiten zijn en 
derhalve productontwikkeling van diverse soorten 
(adviezen, diensten, IP) en Business Development en 
KTO activiteiten zullen dus vanuit de WP’s worden 
opgebracht. Hiervoor dienen de verschillende 
competenties te zijn vertegenwoordigd in de leiding 
en het Team van de WP, inclusief wetenschap, beleid, 
business. De teams worden samengesteld door 
Programmalijn en de WP-leiding in afstemming en 
instemming met de Directie.

Nb.: aanstellingen van de Directie, de Programma 
Raad van Programmalijnleiders en de WP-leiders 
wordt overwogen o.b.v. past performance i.c.m. met 
potentieel waarbij bewezen en relevante excellentie 
in combinatie met impact primair in ogenschouw 
wordt genomen. 

De Programmalijnleiders zijn verantwoordelijk voor 
uitvoering van activiteiten en rapporteren over 
voortgang aan de Directie volgens een door de 
Directie vast te stellen jaarcyclus. De leiding van de 
programmalijnen en WP’s moet de uitvoering van de 
activiteiten managen. De uitvoering van onderzoek  
en ontwikkelingswerk zal plaats vinden in kennis-
instellingen, universiteiten, UMC’s en bedrijven en in 
bestaande organisatiestructuren van bijv. publiek-
private partnerschappen en zorginstellingen.
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De GGD GHOR Nederland
De GGD GHOR Nederland is onderdeel van de 
bestaande structurele nationale crisisinfrastructuur 
van epidemie- en pandemiebestrijding en heeft de 
regionale infectieziektebestrijding als taakstelling. 
Tussen APOLLONL en de GGD GHOR Nederland wordt 
derhalve frequent interactie georganiseerd op 
meerdere niveaus. De GGD GHOR Nederland heeft in 
het kader van de infectieziektebestrijding tijdens de 
COVID-19 pandemie veelvuldig gebruikt gemaakt van 
en baat gehad bij de expertise en slagkracht van het 
Nederlandse bedrijfsleven, zoals de logistieke 
expertise, laboratoria en ICT expertise bij opschaling. 
Teneinde de regionale infectieziektebestrijding 
optimaal te volbrengen, is samenwerking met de 
programmalijnen 4 tot en met 6 relevant wegens 
onder meer de centrale rol van de GGD GHOR 
Nederland in het vaccinatieprogramma, de ambitie 
om leading te blijven op dit onderwerp en de 
relevante in APOLLONL onder te brengen 
onderzoeksvragen. 

Naast de positie van de GGD GHOR Nederland in de 
bestaande structurele nationale crisisinfrastructuur, 
neemt de GGD GHOR tevens zitting in de 
Maatschappelijke Advies Commissie gezien haar 
relevantie om de ontwikkelde oplossingen binnen 
APOLLONL op de juiste wijze in de praktijk te laten 
landen. APOLLONL kent vele aanknopingspunten voor 
GGD GHOR Nederland om in gezamenlijkheid met 
overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven 
gerichte onderzoeksvoorstellen op te stellen die  
het werkveld van de GGD’en kunnen verstevigen en 
verrijken. Op deze wijze kan de GGD GHOR Nederland, 
zijnde de grootste uitvoerende partij tijdens de 
COVID-19 crisis en naar alle waarschijnlijkheid 
eveneens de grootste uitvoerende partij in 
toekomstige crises in het kader van infectieziekte-
bestrijding, bijdragen aan het toezicht op de 
inbedding van de praktijk in het licht van APOLLONL.

Zorginstituut Nederland
De algemene visie van Zorginstituut Nederland t.a.v. 
de ontwikkeling en instroom van medische innovaties 
in het verzekerde pakket is dat we de zorginnovaties 
die bijdragen aan veilige, effectieve, duurzame en 
doelmatige zorg stimuleren en de innovaties die 
hieraan niet bijdragen, ontmoedigen.

Hierbij kan Zorginstituut Nederland een rol spelen bij:
•  Het verkennen en signaleren van systeem-

belemmeringen m.b.t. (FAIR) data-infrastructuur, 
afsprakenstelsel en implementatie en opschaling 
van medische technologie (zoals vroege 
diagnostiek), gelet op de kosten en baten;

•  ZIN versterkt gerichte educatie en voorlichting 
over de toelatings- en financieringsroutes tot het 
verzekerde pakket. Er wordt hiervoor gebruik 
gemaakt van Zorg voor innoveren (ZvI), het 
samenwerkingsplatvorm van ZIN en haar 
overheidspartners (VWS, RVO, ZonMW, NZa). 

•  Het verkrijgen van praktijkinzicht t.b.v. door-
ontwikkeling van innovatiebeleid, als mede t.b.v. 
agendering van onderwerpen voor Horizonscan of 
Trendwatching medische technologie;

•  Meedenken en toetsen of evaluatiekaders die 
gebruikt worden voor medische innovaties aan-
sluiten bij de publieke kaders van verzekerde zorg;

•  Vanuit een risicogerichte agenda toetsen/
beoordelen of innovaties die de zorgpraktijk gaan 
instromen onderdeel zijn van het verzekerde 
pakket.

De publieke en private partijen
Zoals reeds benoemd brengt APOLLONL een 
waardeketen tot stand waarop een scala aan 
bedrijven kan aanhaken en waarbij de 
maatschappelijke context een belangrijke rol speelt. 
Vele publieke en private partijen hebben daartoe 
reeds een letter of intent dan wel letter of support 
voor dit initiatief ingestuurd (zie het Addendum). 
Echter, de publieke en private partijen die uiteindelijk 
daadwerkelijk onderdeel worden van de waardeketen, 
zijn de partijen die de meest significante bijdrage 
kunnen leveren aan het bereiken van het einddoel 
van deze propositie. De definitieve keuzes 
hieromtrent worden opgemaakt na (voorwaardelijke) 
honorering van de propositie. Op dat moment start 
een fase van het maken van concrete afspraken en 
het sluiten van juridische overeenkomsten met deze 
partijen. In dit kader is het van belang om nogmaals 
te benadrukken dat het onze intentie is dat de 
waardeketen te allen tijde flexibel en ‘open’ dient te 
blijven; teneinde te kunnen anticiperen op onder 
meer de veranderende omgeving, nieuwe inzichten, 
evaluaties van uitbraken, technologische 
ontwikkelingen en politieke beslissingen.
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4 Financiële onderbouwing

4.1  Begroting 

Voor een totaal overzicht van de begroting zie de bijlage 
“Begroting APOLLONL”. De begroting berust in grote 
mate op aannames en verwachtingen en dient vooral  
als indicatief gezien te worden. De redenen hiervoor  
zijn als volgt: 
1)  Evaluaties huidige Covid-pandemie kunnen andere 

richting dan voorzien geven aan koers van dit 
programma;

2)  Politiek en bestuurlijke inzichten kunnen met de  
jaren veranderen, waardoor accenten en activiteiten 
binnen het programma aangepast zullen worden;

3)  Het wel of niet uitbreken van een epidemie of 
pandemie gedurende de looptijd van het project.

Om te borgen dat het project voldoende flexibiliteit kent 
om te kunnen reageren op bovenstaande variabelen, is 
50 miljoen gereserveerd. Deze 50 miljoen is voornamelijk 
bedoeld om punt 3 te kunnen adresseren en zal dus in 
geval van pandemie of epidemie worden besteed aan 
calls die een specifiek pathogeen bestrijden. Flexibiliteit 
binnen het programma zal voornamelijk worden gewaar-
borgd door intern met budgetten te schuiven. De 
beschreven governance zal hierin het voortouw nemen. 
Wanneer signalen vanuit het pandemisch veld reden 
geven om nadruk op specifieke activiteiten te leggen, 
dan zal de governance dit aangeven en op budget sturen.

4.2  Onderbouwing begroting

4.2.1	Verwachte	financiële	bedragen
Naast het flexibele deel kent het programma natuurlijk 
ook een veelvoud aan wel vooraf bepaalde, vastliggende 
acties. In totaal zal een budget nodig zijn van 
€920.240.594. 
Grofweg zijn de uitgaven in drie grote blokken te 
categoriseren: 
1)  Projectkosten voor het opzetten en onderhouden van 

de programma governance;
2)  Kosten voor uitvoering van het Act Now onderdeel  

van het programma (WP 3.2, in begroting separaat 
opgenomen); en

3)  Kosten voor uitvoering van de werkpakketten 
beschreven in de respectievelijke programma’s.

4.3 Bekostingingsmix

4.3.1  Financiële bijdragen deelnemende 
partijen

In de bijlage “overzicht van LOI’s” is een overzicht te 
vinden van alle tot nu toe gecommitteerde partijen en 
de respectievelijke bijdrage. De totale waarde van de tot 
nu toe in LOI’s vastgelegde bijdragen is €620 miljoen. 
€260 miljoen in kind, €360 miljoen in cash of als mix.

4.3.2 Zekerheid over bijdragen
Alle tot nu toegezegde bijdragen zijn vastgelegd in een 
Letter of Intent, deze zijn stuk voor stuk bijgesloten. In 
enkele gevallen worden er voorwaarden gesteld, in de 
meeste gevallen geldt als voorwaarde in elke geval dat 
de groeifondsaanvraag moet worden goedgekeurd.
Zekerheid zal worden geborgd door per jaar een plan op 
te stellen, waarin zeer specifiek wordt uitgewerkt wie 
wat zal doen in dat jaar. Hierdoor wordt voorkomen dat 
nu al zekerheid wordt gevraagd over activiteiten in  
jaar 7. Zie voor nadere toelichting 4.3.5.

4.3.3 Passende bekostigingsmix
Voor de bekostigingsmix geldt eveneens dat deze paar 
jaar zal worden bepaald. Streven is om te allen tijde de 
beoogde activiteiten voor 50% te laten matchen met 
private bijdragen. De voorlopig binnengekomen LOI’s 
geven indicatie dat dit mogelijk moet zijn, maar dit zal 
van jaar tot jaar moeten worden vastgelegd.

4.3.4 Financieel risico
Het financieel risico binnen dit programma wordt 
beperkt door het programma feitelijk per jaar op te 
stellen (zie ook de beschreven cyclus in 4.3.5). Hierdoor 
zal het programmabestuur per jaar een accuraat plan 
kunnen opstellen en consequent kunnen bijsturen waar 
financiële risico’s ontstaan.

4.3.5 Financieringslijnen
Na (voorlopige) toekenning vanuit het NGF zal ieder jaar 
door het bestuur van stichting APOLLONL een plan 
worden opgesteld voor het aanstaande jaar. Dit plan  
zal bestaan uit een inhoudelijk deel, waarin wordt 
beschreven welke activiteiten zullen worden uitgevoerd, 
door wie en wanneer. Daarnaast wordt het plan onder-
steund door een jaarbegroting gepaard met een analyse 
van de private matching voor dat jaar. Op basis hiervan 
zal de projectomvang en bijbehorende subsidie voor dat 
jaar worden bepaald. 
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Vervolgens zal de stichting deze subsidie ontvangen  
en pro rato over de programmadeelnemers verdelen.  
De programmadeelnemers zullen deze financiering 
gebruiken om de vastgestelde activiteiten uit te voeren. 
Halfjaarlijks zal de deelnemers worden gevraagd 
inhoudelijk en financieel te rapporteren. De stichting 
consolideert deze rapportages en gebruikt de input  
om (in overleg met de deelnemers) een plan voor het 
volgende jaar op te stellen, waarmee de cyclus opnieuw 
zal worden opgestart.

Afwijking van bovenstaande cyclus zal het eerste jaar 
zijn. Hierin is 1/7 deel van de ingeschatte subsidie direct 
vereist als voorschot om de managementstructuur in te 
richten en andere opstartkosten te dekken.

4.3.6 Open calls en aanbestedingen
In beginsel geldt dat APOLLONL het streven heeft alle 
activiteiten uit te voeren met partijen die zich reeds  
als programmadeelnemer hebben gemeld. Mocht 
onvoorzien blijken dat bepaalde doelen niet kunnen 
worden behaald zonder daarbij gebruik te maken van 
derden, dan zullen open calls en aanbestedingen 
worden uitgeschreven. Zoals in 3.2.8 beschreven zal 
hierbij uiteraard rekening worden gehouden met de 
juridische kaders van aanbesteden.

4.4 Niet structureel

Het APOLLONL programma is erop ingericht op met  
een eenmalige investeringsimpuls vanuit het NGF een 
blijvend effect op de (inter)nationale pandemische 
sector en daarmee op de Nederlandse economie te 
realiseren. Het zal voor de Directie aan de orde zijn om 
vroegtijdig te anticiperen, in nauwe afstemming met 
VWS en de betrokken collega-departementen, op de 
positionering in het veld en op het businessmodel van 
de Stichting APOLLONL in de periode na afloop van de 
NGF subsidie. In dit kader zal sprake zijn van het actief 
creëren van en inspelen op toekomstige (financierings)
kansen voor APOLLONL in Nederland. Voor de vertaling 
van die kansen naar actieplannen beschikt de 
organisatie over een ondersteunend budget. Door de 
ontwikkeling van de diverse diensten en producten in 
de Programmalijnen is er een verdienpotentieel dat na 
afloop van de NGF financiering de financiële basis voor 
APOLLONL zal vormen. De Stichting zal na de NGF 
projectfase blijven bestaan voor organisatorische en 
coördinerende doeleinden, maar zal daarvoor slechts 
een relatief geringe bijdrage uit deze waardeketen 
nodig hebben. 
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5 Effectenanalyse

Vanuit APOLLONL zien we de huidige COVID-19 
pandemie met haar enorme maatschappelijke en 
economische impact als een kans voor substantiële  
en langdurige nationale groei in Nederland: waarmee 
we het BBP structureel kunnen verhogen met €285 
miljoen tot €1,6 miljard in 2052. De unieke LSH-
infrastructuur, de krachtige publiek-private kennis- en 
data-infrastructuur, het solide financieringsklimaat en 
de aanwezigheid van het EMA en een overheid met  
een breed scala aan initiatieven maakt dat Nederland 
een unieke uitgangspositie heeft om wereldwijd een 
voortrekkersrol te gaan vervullen in het kader van 
Pandemic Preparedness & Response. Dankzij de 
investeringen in APOLLONL zullen Nederlandse 
geïntegreerde concepten, producten en diensten 
wereldwijd toegepast worden om de impact van 
infectieziekten te verkleinen. Hierdoor zullen 
wetenschappers en bedrijven wereldwijd worden 
aangetrokken, hetgeen de nationale economie een 
enorme boost zal geven. APOLLONL beoogt dan ook 
meer dan het voorkomen van een volgende uitbraak  
of pandemie of de maatschappelijke en economische 
gevolgen daarvan. Het programma zal hoe dan ook een 
basis vormen voor kennis, innovatie en bedrijvigheid 
die belangrijke economische en maatschappelijke 
voordelen met zich meebrengt. 

De primaire focus van APOLLONL ligt op infectieziekten 
met pandemisch potentieel. Daarnaast kunnen de 
kennis, technologische platforms, producten en 
diensten die worden ontwikkeld in dit project ingezet 
worden tegen een breed scala aan infectieziekten.  
Ook houden we rekening met gunstige spillover 
effecten buiten de infectieziekten en buiten de 
LSH-sector. De vaccintechnologie ontwikkeld in 
APOLLONL kan waarschijnlijk in de toekomst ingezet 
worden voor de behandeling van kanker. De logistieke 
kennis opgedaan binnen dit project kan ook in andere 
sectoren dan de LSH-sector worden ingezet en de 
maatschappelijke strategieën kunnen breed gebruikt 
worden om het vertrouwen in de overheid van 
specifieke doelgroepen te verbeteren en bij te dragen 
aan het terugdringen van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen.

Naast de economische effecten, zal APOLLONL van 
grote maatschappelijke toegevoegde waarde zijn.  

Door de beschikbaarheid van betere instrumenten 
voor het voorkomen of bestrijden van een volgende 
grote uitbraak of pandemie en introductie van nieuwe 
vaccins kunnen vele ziekenhuisopnames en doden 
voorkomen worden. Zowel door vaccins als door de 
beschikbaarheid van nieuwe en betaalbare therapieën 
tegen infectieziekten, zal de impact van deze ziekten 
worden verminderd, zowel in pandemische als 
endemische – seizoensgebonden – situaties.

5.1	 BBP-effect

5.1.1	Omvang	structurele	BBP-effect
Om de BBP-effecten van APOLLONL te berekenen 
wordt allereerst de ontwikkeling van de gehele 
LSH-sector in Nederland beschouwd en voorspeld  
t/m 2052. Uit de programmalijnen is een aantal thema’s 
geïdentificeerd, waarvan wordt verwacht dat ze het 
grootste effect op het BBP zullen hebben:
•  Een aaneengesloten ecosysteem voor (pre-)klinisch 

onderzoek, waar academische instellingen en 
bedrijven gebruik van kunnen maken, zowel 
nationaal als internationaal.

•  Het lanceren en produceren van nieuwe producten 
en diensten op de markt, zoals vaccins, 
profylactische middelen en therapeutica.

•  Efficiëntere productie en logistiek voor de  
LSH-sector in Nederland.

De economische effecten van deze drie thema’s 
worden in de bottom-up berekening gekwantificeerd. 
Gezien de aanzienlijke onzekerheid in de berekening 
worden hierbij drie scenario’s meegenomen: een hoog 
scenario, een conservatief scenario en een laag 
scenario. N.a.v. de resultaten van deze analyse, is het 
de verwachting dat het BBP in 2052 €285 miljoen – 
€1.590 miljoen hoger is dankzij APOLLONL. Zelfs in  
het meest negatieve scenario zouden de initiële 
investeringen vanuit het groeifonds ruimschoots 
terugverdiend worden.

Als validatie wordt er ook een top-down analyse 
gedaan, op basis van multipliers. De resultaten van 
deze analyse worden vergeleken met de bottom-up 
analyse. Hieruit blijkt dat de bottom-up analyse en de 
top-down analyse goed in lijn liggen met elkaar.
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Daarnaast zijn twee belangrijke thema’s geïdentifi-
ceerd waarmee de kans op negatieve schokken  
van het BBP verkleind wordt. Dit zijn als het ware 
‘verzekeringen’ tegen een onzeker risico. 
 De potentiële schade die voorkomen wordt, wordt 
kort geanalyseerd van de volgende thema’s:
•  Het voorkomen van de volgende humane pandemie.
•  Het voorkomen van uitbraken in de veterinaire 

sector.

Ook wordt, bijvoorbeeld door een verbeterde 
vaccinatie graad, een verhoging van de arbeids-
productiviteit verwacht. Dit aspect wordt vanwege  
de beperkte data die hierover beschikbaar is niet 
meegenomen in de kwantitatieve BBP-analyse,  
maar is opgenomen in paragraaf 5.3.1. In deze 
paragraaf komen daarnaast verschillende sociaal-
maatschappelijke effecten aan bod die een  
belangrijk onderdeel vormen van APOLLONL.

APOLLONL creeërt een gestroomlijnd ecosysteem  
voor het voorkomen en bestrijden van pandemieën, 
waardoor ontwikkelingen vooral sneller en efficiënter 

gerealiseerd kunnen worden. Het onderzoek naar 
medische interventies wordt gedaan door grote, vaak 
internationale groepen onderzoekers verdeeld over 
verscheidene disciplines, vanaf het stadium van 
fundamenteel onderzoek tot aan de daadwerkelijke 
implementatie. Voor de data-infrastructuur wordt  
nauw samengewerkt met initiatieven als Health-RI. 
Hierdoor is het ingewikkeld te bepalen welke 
berekende effecten in deze economische onder-
bouwing precies toegerekend kunnen worden  
aan APOLLONL. 

Ontwikkeling LSH-sector in de afgelopen jaren
De LSH-sector in Nederland is een reeds zeer 
snelgroeiende sector. In figuur 16 wordt de groei 
tussen 2010 en 2016 weergegeven van de toegevoegde 
waarde aan het BBP van de topsector LSH22. De 
deelgebieden farmacie en onderzoek groeiden met 
respectievelijk 7% en 11% jaar op jaar in de deze 
periode, terwijl het deelgebied “medische 
instrumenten” licht kromp. Ter referentie: het totale 
BBP van Nederland groeide in deze periode met 
gemiddeld 1% per jaar23.

22 Monitor topsectoren 2018 - CBS
23 OECD. 2018. ‘Long-Term Baseline Projections, No. 103’. https://doi.org/10.1787/68465614-en.

Figuur 16 Ontwikkeling LSH-sector tussen 2010 en 2016, in toegevoegde waarde van het BBP uitgedrukt in 2021 euro’s en als 
percentage van het BBP [ref monitor topsectoren]
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24 StatLine - Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008 (cbs.nl)

Verwachte ontwikkeling Topsector LSH naar 2052
Het is de verwachting dat de topsector LSH zich de 
komende jaren enorm zal blijven ontwikkelen. Indien 
we aannemen dat de groei van de farmacie en het 
onderzoek geëxtrapoleerd kan worden en het 
deelgebied “medische instrumenten” met het BBP 
meegroeit, zal de toegevoegde waarde aan het BBP 
van de totale sector in 2052 €54 miljard bedragen, 
ofwel 3,2% van het BBP [ref OECD 2018]. Deze groei  
is ook weergegeven in figuur 17, waarbij de verticale 
lijn in 2017 aangeeft vanaf waar de tijdserie 

geëxtrapoleerd wordt. De toekomst is uiteraard 
onzeker en het is mogelijk dat deze snelle groei van de 
farmacie en het onderzoek uiteindelijk zal afnemen. 
Echter, gelet op de verwachte nasleep van de COVID-19-
pandemie, maar ook de effecten van de vergrijzing, is 
het zeker niet onwaarschijnlijk dat deze groei zich 
doorzet. Voor de bottom-up berekening van de 
BBP-effecten, wordt de data van het deelgebied 
farmacie gebruikt om de efficiëntiewinst zoals in 
programmalijn 4 behaald, door te rekenen. 

Bottom-up	inschatting	BBP-effect	APOLLONL
De bottom-up bepaling van de BBP-effecten wordt 
gedaan vanuit de productie, ofwel de netto toe-
gevoegde waarde voor Nederland van de individuele 
aspecten binnen APOLLONL. Hiervoor wordt een 
inschatting gedaan van de omzet gegenereerd door  
de producten en diensten die in de verschillende 
programmalijnen worden ontwikkeld, waarvan 
vervolgens het intermediaire gebruik wordt 
afgetrokken. Dit intermediaire gebruik bestaat uit de 
inkoopwaarde van bijvoorbeeld grondstoffen die in  

Figuur 17 Verwachte groei van de LSH-sector in Nederland t/m 2052, als toegevoegde waarde van het BBP

het productieproces worden gebruikt. Hiervoor  
is gebruik gemaakt van de brutowinstmarge  
(netto omzet minus inkoopwaarde van goederen en 
diensten) van de relevante bedrijfstakken, zoals 
gerapporteerd door het CBS (laatste data uit 2019)24.  
Zie voor een overzicht tabel 2. Als voorbeeld: van  
elke €100 miljoen extra omzet gegenereerd in de 
farmaceutische industrie, wordt uitgegaan van  
€51 miljoen toegevoegde waarde voor het BBP.  
In de analyses worden geen indirecte en afgeleide 
effecten meegenomen.
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Een aaneengesloten ecosysteem voor (pre-)
klinisch onderzoek
Onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit is 
essentieel voor elk nieuw vaccin, medicijn of sociaal-
maatschappelijke interventie. Nederland heeft binnen 
Europa een centrale rol in dit het speelveld door de 
recente verhuizing van de European Medicines Agency 
(EMA) naar Amsterdam. Hoewel de precieze grootte 
van de markt voor klinisch onderzoek in Nederland 

onbekend is, investeren farmaceutische bedrijven 
wereldwijd ongeveer 20% van hun omzet in R&D: ruim 
€100 miljard en dit getal groeit met ongeveer 6% per 
jaar (in reële euro’s)25. Een conservatieve schatting  
van het aandeel van infectieziekten in de totale 
investeringen aan R&D is 10%, ofwel €10 miljard 
[nogmaals referentie van hierboven (rapport IQVIA)]. 
Deze data en een voorspelling voor de komende  
jaren is weergegeven in figuur 18.
 

Deelgebied Referentie uit CBS-data Brutowinstmarge

Farmacie Farmaceutische industrie 51%

Medische instrumenten Elektrotechnische industrie 57%

Onderzoek Research 74%

Tabel 2 Brutowinstmarges relevante sectoren

Figuur 18 Voorspelling wereldwijde investeringen in R&D vaccins en geneesmiddelen tegen infectieziekten (prijspeil 2021)

25 IQVIA – Global Trends in R&D: Overview through 2020
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Door de ‘best in class’ R&D-infrastructuur op het 
gebied van alle fasen van het onderzoek zal het 
marktaandeel van Nederland vergroot kunnen worden: 
van de eerste fase in gezonde vrijwilligers tot aan 
real-world evidence data via de infrastructuur, 
bijvoorbeeld gelinkt aan Health-RI. Hoewel deze 
infrastructuur voor veel gezondheid- en zorg 
(gerelateerde) prognostische, diagnostische, 
profylactische en curatieve interventies gebruikt kan 
worden, zal de binnen APOLLONL gerealiseerde 
infrastructuur voornamelijk toegespitst zijn op 
interventies tegen infectieziekten. Uiteraard kan de 
(pre-)klinische infrastructuur breder worden ingezet 
dan voor onderzoek naar vaccins en geneesmiddelen 
tegen infectieziekten; deze spillover-effecten worden 
niet meegenomen in deze kwantitatieve analyse.

Om de economische impact van het verbeteren van dit 
ecosysteem te kwantificeren, wordt er uitgegaan 
dankzij deze infrastructuur Nederland haar op 
marktaandeel op het gebied van de R&D van 

infectieziekten en vaccins kan vergroten. Voor de 
BBP-analyse worden drie scenario’s meegenomen: een 
hoog scenario waarin het Nederlandse marktaandeel 
wordt vergroot met 2 procentpunten, een conservatief 
scenario waar het marktaandeel wordt vergroot met  
1 procentpunt en een laag scenario waar het markt-
aandeel wordt vergroot met 0.5 procentpunt. De 
aanname wordt gedaan dat dit gerealiseerd wordt 
vanaf 2025. Voor de omzetting naar toegevoegde 
waarde voor het BBP wordt gerekend met de bruto-
winstmarge van het deelgebied “onderzoek” van 74%. 
In figuur 19 is de baseline-voorspelling van de 
deelsector “onderzoek” weergegeven (zoals beschreven 
in de paragraaf: “Verwachte ontwikkeling LSH-sector 
naar 2052”) en de toegevoegde waarde die vanuit 
APOLLONL wordt verwacht uitgaande van de 
verschillende scenario’s. De resultaten van deze analyse 
zijn daarnaast weergegeven in tabel 3. In het hoge 
scenario zal dit leiden tot ruim €523 miljoen additioneel 
BBP in 2052, terwijl dit voor het lage scenario €130 
miljoen is (alle scenario’s gedisconteerd met 2,25%26).

Figuur 19 Toegevoegde waarde deelgebied onderzoek en effect van APOLLONL in de drie scenario’s van 2010 t/m 2052

26 Rapport Werkgroep discontovoet 2020 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
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Lancering nieuwe producten
De ontwikkeling van geneesmiddelen, inclusief 
vaccins, is altijd aan grote onzekerheid onderhevig. 
Echter, met de geïntegreerde infrastructuur die 
onderdeel is van APOLLONL, worden risico’s beter 
gespreid, naast dat de kans op succes wordt vergroot. 
Hiermee worden de R&D-gerelateerde risico’s 
verminderd. In een recente studie van Van der Schans 
et al. werd een inschatting gemaakt van de samen-
stelling van R&D-kosten van geneesmiddelen en 
werden aanbevelingen gedaan over de bijdrage die 
overheden kunnen leveren om de risico’s in de 
ontwikkeling van nieuwe interventies te verminderen27. 
Een groot deel van de R&D-kosten van nieuwe 
geneesmiddelen, in totaal 34%, wordt toegeschreven 
aan kapitaalkosten in de pre-klinische fase. Door de 
nauwe samenwerking binnen APOLLONL kan dit 
percentage verlaagd worden, omdat er betere keuzes 
gemaakt kunnen worden over het wel of niet 
doorontwikkelen van leads [Schans et al]. Gemiddeld 
40% van de R&D-kosten wordt toegerekend aan de 
failure costs tijdens alle fases van het onderzoek, 
gemiddeld 18% van deze kosten wordt toegerekend 
aan de pre-klinische fase [ref Schans]. Er wordt in 
APOLLONL gezondheidseconomisch onderzoek 
gedaan naar pull funding, wat mogelijk een markt 
creëert voor producten die in het huidige systeem niet 
rendabel zijn voor de farmaceutische industrie, maar 
wel een duidelijke meerwaarde hebben voor de 
publieke gezondheid, waarmee de failure costs van het 
geneesmiddelonderzoek verminderen. Samenwerking, 
zoals in APOLLONL, zal de failure costs verder 
verminderen: Smietana et al. berekenden dat 
samenwerking de kans op een succesvolle lancering 
van een product met 7% vergroot28. Met deze 7% 
grotere kans op succes, worden de failure costs al met 
10% verminderd [ref Schans]. Door het verlagen van de 
ontwikkelkosten en het verkleinen van de “Valley of 
Death” wordt er een constante pipeline gevuld van 
producten voor toelating op de markt.

Tabel 3 Toegevoegde waarde BBP als gevolg van versterking 
R&D-ecosysteem in APOLLONL, uitgedrukt in miljoenen euro’s 
(prijspeil 2021, gedisconteerd met 2,25%)

Hoog Conservatief Laag

2032  €263  €131  €66 

2042  €378  €189  €95 

2052  €544  €272  €136 

27  Schans, Simon van der, Frans de Loos, Cornelis Boersma, Maarten J. Postma, and Hans Büller. 2021. ‘A Novel Perspective on Pharmaceutical R&D Costs; 
Opportunities for Reductions’. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research 0 (ja): null. https://doi.org/10.1080/14737167.2022.1987219.

28  Smietana, Katarzyna, Marcin Siatkowski, and Martin Møller. 2016. ‘Trends in Clinical Success Rates’. Nature Reviews Drug Discovery 15 (6): 379–80. 
https://doi.org/10.1038/nrd.2016.85.

29 GBD Results Tool | GHDx (healthdata.org)

Wat deze pipeline van producten zal opleveren in 
termen van toegevoegde waarde voor het BBP is 
moeilijk te bepalen en onzeker. Hoewel de uiteindelijke 
toegevoegde waarde op het BBP voornamelijk zal 
afhangen van de geïntegreerde systeemoptimalisatie 
binnen APOLLONL, wordt er hier een inschatting 
gemaakt op basis van individuele gelanceerde 
producten. Na het uitvragen van betrokkenen bij 
APOLLONL vanuit zowel de publieke als private sector, 
is ingeschat dat het haalbaar is om vanaf 2025 elke  
vijf jaar één tot drie nieuwe vaccins, therapieën en 
vaccins te ontwikkelen en op de markt te brengen 
vanuit het project. Door een inschatting te maken  
van de uiteindelijke prijzen van deze producten en  
de grootte van de afzetmarkt, kan de toegevoegde 
waarde voor het BBP ingeschat worden. Om een deel 
van de onzekerheid weer te geven, worden drie 
scenario’s doorgerekend met verschillende frequenties 
van nieuwe producten en verschillende prijzen. 
Voor het berekenen van de afzetmarkt, wordt 
uitgegaan van hoge-inkomenslanden. Hoewel de 
producten in principe beschikbaar zullen komen 
worden lage- en midden-inkomenslanden, zal de  
prijs in dergelijke landen naar verwachting niet  
veel afwijken van de kostprijs in het kader van 
maatschappelijk verantwoord licenseren. Voor vaccins 
is dit afhankelijk van het type vaccin: een vaccin 
gericht op het vaccineren van leeftijdscohorten 
kinderen (zoals bijvoorbeeld binnen het 
Rijksvaccinatieprogramma) zal jaarlijks ongeveer  
12 miljoen kinderen kunnen bereiken (bij een 
vaccinatiegraad van 100%), een vaccin gericht op het 
jaarlijks vaccineren van 60-plussers, zoals bijvoorbeeld 
de griepprik, heeft een doelgroep van ruim 291 
miljoen. Voor therapieën en profylaxe wordt hiervoor 
de incidentie gebruikt zoals gepubliceerd op de 
website van de Global Burden of Disease29 voor 
luchtweginfecties (inclusief tuberculose). Dit zijn  
2,7 miljard episoden van luchtweginfecties per jaar, 
met een range van 2,5 tot 3,0 miljard; deze range wordt 
meegenomen in de verschillende scenarioanalyses.  
Er wordt uitgegaan van een marktaandeel van 0,01%, 
met de kanttekening dat dit zal stijgen bij een uitbraak 
van een relevante infectieziekte. Voor diagnostica is de 
setting waar het diagnosticum geïmplementeerd gaat 
worden van groot belang voor het bereik en de 
uiteindelijke omzet. Voor het hoge scenario wordt de 
omzet gerelateerd aan de incidentie van luchtweg-
infecties; voor de conservatieve en lage scenario’s 
wordt uitgegaan van de verkoop van diagnostische 
devices aan ziekenhuizen voor respectievelijk €50.000 
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30 GeneXpert® - FIND (finddx.org)
31 OECD Statistics
32  Odone, Anna, Antonio Ferrari, Francesca Spagnoli, Sara Visciarelli, Abigail Shefer, Cesira Pasquarella, and Carlo Signorelli. 2015. ‘Effectiveness of 

Interventions That Apply New Media to Improve Vaccine Uptake and Vaccine Coverage’. Human Vaccines & Immunotherapeutics 11 (1): 72–82. https://doi.
org/10.4161/hv.34313

33 Kosten TV Commercial? OutSight Media

of €20.000 per device30. In totaal zijn er in de OESO-
landen ruim 52.000 ziekenhuizen31. Er is op dit moment 
zeer beperkte informatie over de kosten en kosten-
effectiviteit van sociaal-maatschappelijke campagnes 
om bijvoorbeeld de vaccinatiebereidheid te 
vergroten32. In de analyse wordt uitgegaan van extra 
omzet gegenereerd door de creatieve sector die 
marketingcampagnes ontwikkelt, met tien, vijf en twee 
campagnes per jaar (afhankelijk van het scenario) van 
€25.00033 vanaf 2025. Hierop is een intermediair 
gebruik van 35% toegepast (sector ”informatie en 
communicatie”)[ref cbs Bedrijfsleven; arbeids- en 
financiële gegevens, per branche, SBI 2008]. 

Al deze aannames zijn nader gespecificeerd in tabel 4.
In de scenario’s gaan we ervan uit dat er vanaf 2022 
geleidelijk een pipeline gevuld wordt met nieuwe 
producten, die vanaf 2025 op de markt komen en een 
lifetime hebben van 15 jaar. Als voorbeeld: in het hoe 
scenario worden in de periode 2025-2039 9 vaccins 
gelanceerd, waarna dit aantal stabiel zal blijven.  
We gaan ervan uit dat de invloed van concurerende 
producten op de markt zeer beperkt is en nemen dit 
aspect niet mee: er zijn vele infectieziekten en overlap 
tussen de producten in APOLLONL kan worden 
voorkomen door een goede governance.

Scenario Vaccins Therapeutica Profylactica Diagnostica Sociaal-
maatschappelijke 
interventies

Hoog Frequentie 
ontwikkeling:  
drie per vijf jaar

Prijs product:  
€10 per vaccin

Doelgroep: jaarlijks 
5% van 291 miljoen 
individuen

Frequentie 
ontwikkeling:  
drie per vijf jaar

Prijs product:  
€100 per kuur

Doelgroep: jaarlijks 
0,01% van 3 miljard 
episoden

Frequentie 
ontwikkeling:  
drie per vijf jaar

Prijs product: €10

Doelgroep: jaarlijks 
0,01% van 3 miljard 
episoden

Frequentie 
ontwikkeling:  
twee nieuwe 
devices per  
vijf jaar.

Prijs product:  
€4 per test.

Doelgroep: jaarlijks 
0,01% van 3 miljard 
episoden

Jaarlijks tien 
campagnes van 
€25.000.

Conservatief Frequentie 
ontwikkeling:  
twee per vijf jaar

Prijs product:  
€5 per vaccin

Doelgroep: jaarlijks 
2% van 291 miljoen 
individuen

Frequentie 
ontwikkeling:  
twee per vijf jaar

Prijs product:  
€25 per kuur

Doelgroep: jaarlijks 
0,01% van 2,7 
miljard episoden

Frequentie 
ontwikkeling:  
twee per vijf jaar

Prijs product:  
€5

Doelgroep: jaarlijks 
0,01% van 2,7 
miljard episoden

Frequentie 
ontwikkeling:  
twee nieuwe 
devices per  
vijf jaar.

Prijs product: 
€50.000 per 
device.

Doelgroep: jaarlijks 
0.01% van de 
52.000 
ziekenhuizen

Jaarlijks vijf 
campagnes van 
€25.000.

Laag Frequentie 
ontwikkeling:  
één per vijf jaar

Prijs product:  
€5 per vaccin

Doelgroep: jaarlijks 
5% van 12 miljoen 
individuen

Frequentie 
ontwikkeling:  
één per vijf jaar

Prijs product:  
€10 per kuur

Doelgroep: jaarlijks 
0,01% van 2,5 
miljard episoden

Frequentie 
ontwikkeling:  
één per vijf jaar

Prijs product:  
€1

Doelgroep: jaarlijks 
0,01% van 2,5 
miljard episoden

Frequentie 
ontwikkeling:  
één nieuwe device 
per vijf jaar.

Prijs product: 
€20.000 per 
device.

Doelgroep: jaarlijks 
0.01% van de 
52.000 
ziekenhuizen

Jaarlijks twee 
campagnes van 
€25.000.

Tabel 4 Aannames productontwikkeling in ApolloNL t.b.v. de economische onderbouwing
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Tabel 5 geeft de toegevoegde waarde aan het BBP  
weer voor de verkoop van de hierboven genoemde 
producten voor de drie scenario’s in 2032, 2042 en 
2052. De schattingen van de toegevoegde waarde in 
2052 variëren van ruim €400 miljoen voor het hoge 
scenario tot €5 miljoen voor het lage scenario 
(gedisconteerd met 2,25%).

Efficiëntiewinst	LSH-sector
Programmalijn 4 “Productie en logistieke ketens” 
focust zich op het efficiënter inrichten van de 
productie en logistiek van vaccins en geneesmiddelen 
in Nederland. Indien deze strategieën worden 
geïmplementeerd, zal het BBP-effect hiervan drieledig 

Tabel 5 Toegevoegde waarde BBP als gevolg van lancering 
nieuwe producten in APOLLONL, uitgedrukt in miljoenen euro’s 
(prijspeil 2021, gedisconteerd met 2,25%)

Hoog Conservatief Laag

2032  €323  €50  €6 

2042  €516  €72  €6 

2052  €413  €58  €5 

Hoog Conservatief Laag

2032  €249  €122  €58 

2042  €392  €192  €92 

2052  €617  €302  €145

zijn: allereerst zullen de benodigde investeringen in 
de productiefaciliteiten het BBP incidenteel verhogen, 
waardoor meer producten geproduceerd kunnen 
worden. Ten tweede zal een groter gedeelte van de 
halffabricaten en grondstoffen gebruikt in de 
farmaceutische industrie in Nederland worden 
geproduceerd. Ten derde zal de efficiëntie in de 
productie verhoogd worden (zo worden er bijvoor-
beeld minder grondstoffen verspild), waardoor het 
intermediair verbruik afneemt. Hierdoor zal ofwel  
de in tabel 6 genoemde brutowinstmarge toenemen, 
waardoor het rendement per geïnvesteerde euro 
toeneemt. Om dubbeltelling te voorkomen, is de 
productie van extra producten niet meegenomen in 
deze analyse (deze zijn opgenomen in de paragraaf 
“Lancering nieuwe producten”).

In de bottom-up analyse worden deze aspecten 
meegenomen door per scenario de brutowinstmarge 
te verhogen volgens de verdeling in tabel 7. Dit effect is 
afhankelijk van de totale grootte van de LSH-sector, 
zoals beschreven in “Verwachte ontwikkeling LSH-
sector naar 2052”. Er wordt uitgegaan dat dit effect 
optreedt vanaf 2030. Hierin wordt alleen de 
farmaceutische industrie meegenomen.

Deelgebied Nulscenario Hoog scenario Conservatief scenario Laag scenario

Brutowinstmarge 
farmacie

51% 53% 52% 51,5%

Tabel 6 Scenario’s efficiëntiewinst LSH-sector

De effecten van deze efficiëntiewinst zijn aanzienlijk, 
in tabel zijn de resultaten wat betreft de toegevoegde 
waarde aan het BBP weergegeven voor de jaren 2032, 
2042 en 2052, voor de twee extrapolaties van de 
LSH-sector in Nederland (beschreven onder 
“nulscenario’s tot en met 2052”).

Totaal van bottom-up schatting
De belangrijkste drivers van de BBP-groei lijken de 
efficiëntiewinst in de LSH-sector en de infrastructuur 
voor R&D. De export van nieuwe producten is 
onzekerder, maar kan ook een substantiële bijdrage 
leveren gelet op het optimistische scenario. In het 
meest gunstige geval (het hoge scenario), zal de 
toegevoegde waarde van APOLLONL ruim €1,1 miljard 
zijn in 2032. In het minst gunstige geval (lage 
scenario) zal dit €150 miljoen zijn. In figuur 20 is de 
toegevoegde waarde van alle hierboven genoemde 
thema’s weergegeven.

Tabel 7 Toegevoegde waarde BBP als gevolg van 
efficiëntiewinst in farmaceutische industrie in APOLLONL, 
uitgedrukt in miljoenen euro’s (prijspeil 2021, gedisconteerd 
met 2,25%)
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Hoog Conservatief Laag

2032  €847 (0,10%)  €304 (0,04%)  €130 (0,02%)

2042  €1.306 (0,15%)  €454 (0,05%)  €192 (0,02%)

2052  €1.590 (0,19%)  €633 (0,07%)  €285 (0,03%)

Top-down schatting
Missiegedreven investeringen door overheden in 
onderzoek en ontwikkeling kunnen een grote impact 
hebben op het BBP van een land. Deleidi et al. 
brachten in 2019 een rapport uit waaruit bleek dat de 
multiplier van missiegedreven investeringen 8,82 is 
(gebaseerd op data voor de Verenigde Staten): voor 
elke euro geïnvesteerd door de overheid in missie-
gedreven innovatie kan een BBP-effect van €8,82 
gerealiseerd worden34. Dit getal kan worden toegepast 

op de overheidsinvestering binnen APOLLONL van 
€457,15 miljoen die effectief aan R&D wordt besteed. 
Uiteindelijk zal dit kunnen leiden tot een toegevoegde 
waarde van €4 miljard aan het BBP. Uiteraard is er geen 
garantie of en wanneer dit daadwerkelijk gerealiseerd 
zal worden. We presenteren alternatieve scenario’s 
waarbij uitgegaan wordt van een multiplier van 2,12,  
dit getal is gerapporteerd voor algemene overheids-
investeringen, inclusief R&D [ref Deledi] en een 
multiplier voor zorggerelateerde investeringen van 4.3, 
zoals gerapporteerd door Reeves et al35. De return on 
investment zal niet direct plaatsvinden, maar tijdens 
en na de looptijd van APOLLONL. In de top-down 
analyse gaan we ervan uit dat de opbrengsten in 
gelijke termijnen gerealiseerd worden in de periode 
van 2023-2032 (10 jaar), 2023-2037 (15 jaar) of 2023-
2032 (20 jaar). De opbrengsten worden gedisconteerd 
met een discontovoet van 2,25%. De resultaten van 
deze analyse zijn weergegeven in tabel 9.
De meest optimistische schatting van het cumulatieve 
BBP-effect uit deze analyse is €3,5 miljard gerealiseerd 
in 2033 en de laagste inschatting is €757 miljoen.

Figuur 20 Voorspelling van toegevoegde waarde aan het BBP van APOLLONL in de periode 2025 - 2052

Tabel 8 Toegevoegde waarde BBP van APOLLONL, uitgedrukt in 
miljoenen euro’s (prijspeil 2021, gedisconteerd met 2,25%) en 
tussen haakjes als percentage van het gehele BBP in het 
desbetreffende jaar

34  Deleidi, Matteo, Vincenzo De Lipsis, Mariana Mazzucato, Josh ryan-collins, and Paolo Agnolucci. 2020. The Macroeconomic Impact of Government 
Innovation Policies: A Quantitative Assessment.

35  Reeves, Aaron, Sanjay Basu, Martin McKee, Christopher Meissner, and David Stuckler. 2013. ‘Does Investment in the Health Sector Promote or Inhibit 
Economic Growth?’ Globalization and Health 9 (1): 43. https://doi.org/10.1186/1744-8603-9-43.
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Ter vergelijking wordt in tabel 10 de gedisconteerde 
cumulatieve impact op het BBP van de bottom-up-
analyse gerapporteerd voor de drie scenario’s, met 
afkapwaardes in 2032, 2037 en 2042.

De waarden voor het optimistische scenario in de 
afkapjaren 2037 en 2042 aan de hoge kant vergeleken 
met de top-down analyse, dit wordt veroorzaakt door 
de jaarlijks terugkerende opbrengsten uit bijvoorbeeld 
de verkoop van vaccins op de lange termijn. Verder 
liggen de berekende waardes in de bottom-up en 
top-down analyse redelijk in lijn met elkaar.

Het voorkomen van schade tijdens de volgende 
pandemie
De innovaties binnen APOLLONL dragen bij aan het 
voorkomen en verkorten van een pandemie, maar ook 
bij het verminderen van de economische gevolgen 
tijdens een pandemie. In de kwalitatieve onder bouwing 
wordt nader ingegaan op deze effecten per programma-
lijn. Zo zal de beschikbaarheid van productiecapaciteit 
in Nederland de beschikbaarheid van vaccins voor  
de Nederlandse bevolking versnellen en de 
economische impact verminderen36; ook zullen sociaal-
maatschappelijke interventies, in combinatie met de 

Niet verdisconteerd Realisatie 2032 Realisatie 2037 Realisatie 2042

Multiplier voor 
missiegedreven innovatie 
(8,82)

 €4.032  €3.496  €3.316  €3.147 

Multiplier voor 
gezondheidszorg (4,3)

 €1.966  €1.705  €1.616  €1.534 

Multiplier voor 
overheidsinvesteringen 
(2,12)

 €969  €840  €797  €757 

Tabel 9 Cumulatieve BBP-effect op basis van multipliereffecten, miljoenen euro’s

Tabel 10 Cumulatieve toegevoegde waarde uit bottom-up 
analyse, uitgedrukt in 2021 euro’s gedisconteerd met 2,25%

Afkapjaar 
2032

Afkapjaar 
2037

Afkapjaar 
2042

Hoog 
scenario  €4.308  €9.288  €15.455

Conservatief 
scenario  €1.559  €3.301  €5.429

Laag 
scenario  €666  €1.399  €2.289

beschikbaarheid van FAIR-data en macro-economische 
modellen, helpen om de verspreiding en economische 
gevolgen tijdens een pandemie te beperken37.

Het Centraal Planbureau schetst in haar 
Augustusraming 2021 dat Nederland blijvende 
economische schade oploopt door de COVID-19 
pandemie. Het gaat om €12 miljard per jaar aan 
structurele misgelopen groei, ofwel 1,5% van het BBP. 
Volgens het CPB is dit verlies structureel en wordt  
het dus niet later weer ingehaald. De Nederlandse 
economie is in het derde kwartaal weliswaar terug  
op het niveau van vlak voor de crisis, maar zonder  
de pandemie was de economie verder gegroeid.  
Dit is weergegeven in figuur 21. Hier is de werkelijke 
ontwikkeling van het BBP vergeleken met de ramingen 
van het CPB voor 2020: waar een BBP-groei van 1,3% 
werd voorspeld (in figuur 21 is dit percentage ook 
aangenomen voor 2021)38. 

Voor het kwantificeren van de economische gevolgen 
van het voorkomen of verkorten van een pandemie, 
zoals het doel is van APOLLONL, doen we daarom in 
navolging van de analyse van het CPB de aanname dat 
een pandemische situatie zorgt voor een opschorting 
van de verwachte groei totdat een aanzienlijk 
percentage van de bevolking is gevaccineerd. Als 
voorbeeld: indien de verwachte economische groei  
per jaar 2% is, zal Nederland door een pandemische 
situatie van precies één jaar 2% BBP-groei mislopen. 
Het verkorten van een urgente pandemische situatie 
met een half jaar betekent dan een verminderd verlies 
van het BBP van 1%. Hiermee onderschatten we 
mogelijk de economische effecten van de pandemie, 
aangezien er ook effecten op het structurele 
groeivermogen van de economie kunnen zijn, zoals 
niet meer in te lopen effecten op het onderwijsniveau 
van de bevolking39. 

36  Castillo, Juan Camilo, Amrita Ahuja, Susan Athey, Arthur Baker, Eric Budish, Tasneem Chipty, Rachel Glennerster, et al. 2021. ‘Market Design to Accelerate 
COVID-19 Vaccine Supply’. Science 371 (6534): 1107–9. https://doi.org/10.1126/science.abg0889.

37  Acemoglu, Daron, Victor Chernozhukov, Iván Werning, and Michael D. Whinston. 2020. ‘Optimal Targeted Lockdowns in a Multi-Group SIR Model’. 
Working Paper 27102. Working Paper Series. National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w27102.

38 DECEMBERRAMING 2019 (cpb.nl)
39 ‘The Economic Impacts of Learning Losses | En | OECD’. www.oecd.org/education/the-economic-impacts-of-learning-losses-21908d74-en.htm.
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Tabel 11 Impact BBP van hypothetische pandemie, in 
miljarden euro’s

BBP 2042 
(verschil t.o.v. 

geen pandemie, 
gedisconteerd)

BBP 2052 
(verschil t.o.v. 

geen pandemie, 
gedisconteerd)

Pandemie €1315 (€25) €1657 (€25)

Pandemie met 
mitigatie na  
9 maanden

€1335 (€13) €1682 (€13)

Geen pandemie / 
volledig 
mitigeren van 
een pandemie

€1365 (0) €1707 (0)

40  Elbers, Armin R. W, Arjan Stegeman, Hans Moser, H. Mark Ekker, Jan A Smak, and Frits H Pluimers. 1999. ‘The Classical Swine Fever Epidemic 1997–1998 in 
the Netherlands: Descriptive Epidemiology’. Preventive Veterinary Medicine 42 (3): 157–84. https://doi.org/10.1016/S0167-5877(99)00074-4.

41 Bergevoet, R. H. M., and L. Puister-Jansen. 2020. ‘Marktwaarde van dieren bij dierziektebestrijding’. https://doi.org/10.18174/520051.

Investeringen in het voorkomen van een pandemie zijn 
in zekere zin een verzekering: ze beschermen tegen 
toekomstige schokken in het BBP waarvan we niet 
zeker weten of en wanneer ze zich zullen voordoen. 
Het kwantificeren van de verzekeringswaarde van 
zulke investeringen is zeer complex en valt buiten de 
scope van deze onderbouwing (maar zal wel onderdeel 
zijn van het onderzoek binnen APOLLONL). Om toch 
een beeld te schetsen van de mogelijke baten gaan we 
uit van een hypothetische pandemie met een duur van 
1,5 jaar in 2035, gebaseerd op de BBP-ramingen van de 
OESO [ref OECD 2018]. Hier “pauzeert” de groei van het 
BBP ook voor die tijd, met een effect vergelijkbaar aan 
de COVID-19 pandemie. In tabel 11 is het BBP in 2042 
en 2052 weergegeven van de verschillende scenario’s 
en de verschillen t.o.v. het scenario zonder pandemie. 
Gedisconteerd voorkomt het halveren van een 
pandemie een structurele jaarlijkse daling van het  
BBP met €13 miljard; het volledig voorkomen van een 
pandemie, voorkomt een daling van €25 miljard. Het  
is niet mogelijk om van tevoren te specificeren wat  
de bijdrage van APOLLONL is aan het bestrijden van  
de volgende pandemie, wel is het evident dat de 
gevraagde bijdrage van het NGF vele malen kleiner is 
dan de potentiële baten.

Het voorkomen van uitbraken in de veterinaire 
sector
Ongeveer 1-3 keer per decennium vindt er een uitbraak 
plaats in de veterinaire sector, waarbij vee geruimd moet 
worden met alle economische gevolgen van dien. De 
economische gevolgen hiervan verschillen per uitbraak. 
Tijdens de varkenspest van eind jaren negentig zijn  
1,8 miljoen varkens geruimd40: tegen een marktwaarde 
van €40041 gaat dat om €720 miljoen schade. 

Figuur 21 BBP-ontwikkeling in Nederland van 2011 t/m 2021, per kwartaal, inclusief effecten COVID-19-pandemie t.o.v. verwachte groei
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I.v.m. de Q-koorts werden ruim 58.000 dieren geruimd, 
met een schade in de veterinaire sector van €85 
miljoen42. Hoewel het ruimen van vee potentieel een 
grote schadepost kan zijn, is het voor de Nederlandse 
economie wellicht schadelijker als er handels-
beperkingen worden opgelegd in de sector. De 
toegevoegde waarde van de veesector aan de 
Nederlandse economie is ongeveer €11 miljard en is 
voor een belangrijk deel afhankelijk van de export43. 
Als Nederlandse producten ten gevolge van een 
uitbraak van infectieziekten, actief worden geweerd 
door belangrijke exportlanden, loopt de schade voor 
het BBP potentieel in de miljarden euro’s. Echter, ook 
als er geen actieve handelsbeperkingen worden 
opgelegd, zal het koopgedrag van consumenten 
mogelijk veranderen, waardoor het BBP zal dalen.

5.1.2	Omvang	incidentele	BBP-effect
Investeringen in vaste activa, zoals de multi-purpose 
vaccinfaciliteit in Bilthoven, kunnen worden gezien als 
incidentele BBP-effecten die voortvloeien uit 
APOLLONL. Op dit moment zijn deze investeringen 
begroot op €325 miljoen in jaar 1 t/m 7.

42  Asseldonk, M. A. P. M. van, J. Prins, and R. H. M. Bergevoet. 2013. ‘Economic Assessment of Q Fever in the Netherlands’. Preventive Veterinary Medicine 
112 (1): 27–34. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2013.06.002.

43 De landbouw in de Nederlandse economie (cbs.nl)
44 OESO en CPB
45 Feiten en cijfers - Internationale mobiliteit van wetenschappers.pdf (rathenau.nl)

Ook het aantrekken van hoogopgeleid personeel uit 
het buitenland zal een incidentele impact hebben op 
het BBP. De begrote personeelslasten in de onderzoek-
gerelateerde werkpakketten van APOLLONL in de jaren 
1 t/m 7 zijn ruim €370 miljoen. Een aanzienlijk 
gedeelte hiervan zal reeds in Nederland werkzaam zijn 
en zal t.o.v. de status quo geen toegevoegde waarde 
hebben op het BBP. Een deel van het onderzoek zal 
echter worden uitgevoerd door hoogopgeleide 
werknemers uit het buitenland. Zo komt 44% van de 
promovendi niet uit Nederland44 en heeft in totaal 
ongeveer 33% van het wetenschappelijk personeel aan 
universiteiten een niet-Nederlandse nationaliteit45. 
Voor het berekenen van de incidentele impact van het 
aantrekken van internationale onderzoekers, wordt 
uitgegaan dat 33% van het personeel in het project 
door onderzoekers wordt uitgevoerd die anders niet in 
Nederland zouden werken. Tabel 12 geeft een 
overzicht van het incidentele BBP-effect per jaar, 
gedisconteerd met 2,25%.

Tabel 12 Overzicht verwachte incidentele BBP-effecten APOLLONL tijdens de looptijd van het project, in miljoenen euro’s 
(prijspeil 2021, gedisconteerd met 2,25%)

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Totaal

Act now  €25  €49  €48  €47  €46  €45  €44  €303 

Personeel uit 
het buitenland 

 €13  €18  €19  €19  €17  €10  €8  €105 

Totaal  €38  €67  €67  €66  €63  €55  €52  €408

Overigens is het relevant op te merken dat ongeveer 
40% van de buitenlandse promovendi voor minstens 
10 jaar in Nederland zal blijven [bron CPB]. Deze influx 
van hoogopgeleide werknemers zal waarschijnlijk  
ook een structurele impact hebben op het BBP die 
hierboven niet is gekwantificeerd.

5.1.3 Externe onzekerheden
In hoofdstuk 2.4 is een aantal algemene risico’s en 
afhankelijkheden geïdentificeerd. De valorisatie, 
implementatie en omarming van de verschillende 
innovaties heeft een zeer grote invloed op de 
berekende BBP-effecten. Om deze reden zijn er drie 
scenario’s doorgerekend: hoog, conservatief en laag. 

Op basis van de aannames die worden gedaan 
verschilt het uiteindelijke BBP-effect met ruim  
€1,3 miljard.

5.2  Kwalitatieve onderbouwing  
BBP-effect	

5.2.1	Kwalitatieve	onderbouwing	BBP-effect
Zoals aangegeven is de economische waarde van 
APOLLONL grofweg tweedelig: enerzijds wordt het 
verdien- en groeivermogen van de topsector LSH in 
Nederland vergroot middels en anderzijds draagt het 
project bij aan het beter mitigeren van uitbraken met 
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1.1

1.2
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producten
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Een toekomst zonder 
de maatschappelijke 

en economische 
ontwrichting door
een infectieziekte.

Versterking van 
de Nederlandse 
innovatiekracht

en generatie van een
duurzaam nationaal

groeivermogen.

Voorkomen internationale
handelsbarrières

(Internationale) verkoop 
van producten

Benaderingen die de
transmissie binnen en tussen 

bedrijven in diersectoren
beperken.

Snelle, schaalbare en
kosteneffectieve concepten en 
technologieën die tot nieuwe 
surveillance en monitorings-

systemen kunnen leiden.

Instrumenten om de risico's 
voor de (her)introductie van
ziekteverwekkers in kaart te 

brengen en 'hot spots' te 
identificeren in wilde dieren en 

in veehouderijen.

Concepten voor een meer
duurzame inrichting van de 

veehouderij, waarbij rekening 
wordt gehouden met de 

verspreiding van pathogenen.

Fingerprints van virussen en 
micro-organismen.

Modellen voor vroege detectie 
van nieuwe pathogenen.

Ontwikkeling van nieuwe
detectiemethodieken.

46 Q-koorts | RIVM

infectieziekten, waaronder pandemieën. Hieronder 
wordt voor elke programmalijn een Theory of Change 
model uitgewerkt, waarbij wordt gefocust op de 

Nederland is wereldwijd leidend in de agrarische 
sector, maar door onze hoge bevolkingsdichtheid en 
het grote aantal veterinaire bedrijven in de buurt van 
dichtbevolkte gebieden, brengt dit ook risico’s met 
zich mee. Q-koorts is hier een belangrijk voorbeeld 
van: tussen 2007 en 2011 was er een epidemie in 
Nederland46, waardoor 749 mensen in het ziekenhuis 
zijn beland en 24 zijn overleden [ref Van Asseldonk].  
De leidende positie van Nederland in de agrarische 
sector, ook in het tegengaan van infectieziekten,  
zal in programmalijn 1 worden uitgebouwd.  

Programmalijn 1

Figuur 22 Schematische weergave Theory of Change programmalijn 1

outputs, outcomes en impact (de inputs en activiteiten 
zijn reeds uitgewerkt in hoofdstuk 3).

De transitie van de veterinaire sector naar nieuwe 
milieu- en diervriendelijke concepten biedt kansen 
voor nieuwe producten om uitbraken te voorkomen. 
Denk aan geautomatiseerde lasers die wilde vogels op 
afstand houden van vrijeuitloopkippen, waardoor de 
overdracht van ziektes wordt voorkomen. Er worden 
met name strategieën ontwikkeld om (uitbraken van) 
nieuwe pathogenen in de veterinaire sector snel te 
kunnen opsporen en te bestrijden. Zo wordt 
voorkomen dat dieren geruimd moeten worden of dat 
er handelsbeperkingen worden opgelegd door landen 
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waarnaar Nederland exporteert. Ook zullen in deze 
programmalijn concepten worden uitgewerkt die 
direct geïmplementeerd kunnen worden in 
bijvoorbeeld veehouderijen. Daarnaast worden deze 
concepten doorontwikkeld naar producten, die 
vervolgens nationaal en internationaal verkocht en 
gebruikt worden. Zo draagt Nederland wereldwijd  
bij aan het verkleinen van de kans op een nieuwe 
pandemie. De kennis en FAIR data over pathogenen  
in de populatie uit programmalijn 1 wordt in de  
overige programma’s gebruikt om in een vroeg 
stadium producten, zoals vaccins, te ontwikkelen  
(de economische effecten zijn derhalve in de 
respectievelijke programma’s opgenomen).  
De BBP-effecten van programmalijn 1 zijn samen te 
vatten in de volgende punten:

•  Nieuwe veterinaire producten en diensten, zoals 
nieuwe bedrijfsconcepten voor toekomstbestendige 
veilige veehouderij, om de verspreiding van infectie-
ziekten te verminderen (additioneel verdien-
vermogen).

•  Bijdrage aan ontwikkeling van vaccins en 
therapeutica in programmalijnen 2 en 3 (additioneel 
verdienvermogen).

•   Verminderde overdracht van infectieziekten van dier 
op mens (groei arbeidsproductiviteit en 
verminderde krimp BBP).

•   Minder uitbraken van infectieziekten in veesector, 
waardoor handelsbeperkingen worden voorkomen 
en minder dieren geruimd hoeven te worden 
(verminderde krimp BBP).

•  Voorkomen van nieuwe zoönosen met pandemisch 
potentieel (verminderde krimp BBP).

Output (Intermediate) outcomes Impact

2.1
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2.4

2.5

2.6

2.7

 

 

Nieuwe platformtechnologieën
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Lancering therapeutica,
therapeutische spin-off
companies, of verkoop
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profylactica.

Implementatie in de
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Versnelde R&D tijdens
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Een toekomst zonder de
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een infectieziekte.
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de Nederlandse 

innovatiekrachten 
generatie van een
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"First class" 
infrastructuur voor R&D.

Nieuwe diagnostica op basis
van oude technologie.
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breedspectrum targeted

therapeutica.

Ontwikkeling van 
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Ontwikkeling van een
profylactisch platform.

Nieuwe in vivo en in vitro
modellen voor het prioriteren

van nieuwe middelen.

Faciliteit voor vroegklinische
(fase 1) studies.

Uitbouwen van het
Nederlandse netwerk voor fase

2-4 studies.

Programmalijn 2

Figuur 23 Schematische weergave Theory of Change programmalijn 2
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In programmalijn 2 worden nieuwe diagnostica, 
therapeutica en profylactica ontwikkeld. Deze nieuwe 
interventies kunnen snel en relatief goedkoop 
ontwikkeld worden dankzij de goede infrastructuur 
voor alle fases van het onderzoek, van kleine studies 
met gezonde vrijwilligers tot grote netwerkstudies met 
zieke patiënten. In inter-pandemische tijden zullen 
deze nieuwe interventies internationaal op de markt 
komen, waardoor de Nederlandse positie in de life 
sciences verder versterkt wordt. Ook zet het netwerk 
van (pre-)klinisch onderzoek Nederland internationaal 
meer nadrukkelijk op de kaart, met een aanzuigende 
werking voor academisch en commercieel onderzoek.

Tijdens pandemieën zal dankzij de beschikbaarheid 
van breed-spectrum profylactica de verspreiding van 
het pathogeen voorkomen kunnen worden, waardoor 
de impact op de economie beperkt blijft. Dankzij de 
diagnostische platforms en producten kunnen mensen 
met klachten zich snel laten testen of een betrouwbare 
zelftest doen. Ook zijn in uitzonderlijke gevallen 
grootschalige screenings mogelijk om een goed beeld 
te hebben van de verspreiding van welke ziekte-
verwekker dan ook. Verbeterde therapieën, zoals 
virusremmers, kunnen ervoor zorgen dat ziekenhuis-

Output (Intermediate) outcomes Impact

Methodologie over betrekken 
van burgers in vaccin-trial 
onderzoek, experimenteel 
bewijs over preferenties

relevant voor het bevorderen
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vaccineducatieprogramma
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Multi-purpose
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routes van vaccins.
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stabielere vaccins.
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Ontwikkeling 
vaccinplatforms

Kennis over percepties van
burgers over nieuwe platforms

en technologieën.
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pandemie.
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de maatschappelijke 

en economische 
ontwrichting door
een infectieziekte.

Versterking van de
Nederlandse 

innovatiekracht
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duurzaam nationaal

groeivermogen.

Versnelde vaccinatie 
tijdens pandemie.

Verhoogde
vaccinatiegraad.

Productie
 (pandemische) vaccins.

Programmalijn 3

Figuur 24 Schematische weergave Theory of Change programmalijn 3

opnames voorkomen of verkort worden, zodat de 
reguliere zorg niet of minder afgeschaald hoeft te 
worden en lockdowns niet nodig zijn. Zo mogelijk zijn 
deze middelen al ontwikkeld voor een breed scala aan 
ziekteverwekkers, maar dankzij de uitstekende infra-
structuur voor (pre-)klinisch onderzoek kunnen geheel 
nieuwe middelen tijdens de pandemie snel ontwikkeld 
en getest worden. Op deze wijze is een pandemie beter 
te managen in afwachting van een vaccin.
De BBP-effecten van programmalijn 2 zijn:
•  Vergrote ontwikkeling en export van diagnostica, 

therapeutica en profylactica (additioneel 
verdienvermogen).

•  R&D infrastructuur voor (pre-)klinische ontwikkeling 
(snelweg) door de academie en industrie 
(additioneel verdienvermogen).

•   Spin-off bedrijven, als gevolg van nieuwe 
diagnostica, therapieën en profylactica (additioneel 
verdienvermogen).

•   Kleinere impact van pandemie dankzij profylactica 
en therapeutica (verminderde krimp BBP).

•   Beter zicht op de verspreiding van infectieziekten 
door diagnostica, waardoor eerder ingegrepen kan 
worden om de verspreiding te beperken 
(verminderde krimp BBP).
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In programmalijn 3 wordt de gehele waardeketen 
rondom vaccins versterkt: van fundamenteel 
onderzoek naar nieuwe platforms in inter-
pandemische tijden tot de snelle uitrol van vaccinaties 
tijdens een pandemie. In de inter-pandemische 
perioden zal top notch onderzoek voor nieuwe en 
verbeterde platformtechnologieën en concrete nieuwe 
vaccins zorgen. De infrastructuur om de effectiviteit  
en veiligheid van deze nieuwe vaccins te testen is 
geheel in Nederland aanwezig en zorgt ervoor dat ze 
razendsnel op de markt kunnen komen. Faciliteiten 
voor pre-klinisch onderzoek, verbeterde epidemio-
logische en farmaco-economische modellen en het 
humaan immunoom zorgen ervoor dat de prioritering 
van nieuwe vaccins in een vroeg stadium plaatsvindt 
en dat de doorlooptijd richting de klinische studies 
drastisch verkort kan worden. De klinische studies, 
waarbij grote aantallen mensen vaccins toegediend 
krijgen, worden dankzij het Nederlandse platform zeer 
gestroomlijnd. Deze infrastructuur zal (pre-)klinisch 
onderzoek naar Nederland trekken, zowel in 
academische consortia als industrie-bekostigd 
onderzoek. 

TVXL heeft een projectmatig karakter en zal minimaal 
tegen integrale kostprijzen uitgevoerd worden. 
Eventuele winst kan terugvloeien nadat een buffer ter 
hoogte van de jaarlijkse vaste kosten is opgebouwd.  
Bij herinvestering van winst wordt de volgende 
verdeling aangehouden: 50% wordt aangewend voor 
R&D en 50% voor consolidatie. Opdrachten worden 
zowel in de pandemische als in de inter-pandemische 
periode verwacht vanuit de overheid, universitaire 
centra (lopende vaccin ontwikkelingsprojecten),  
vanuit farmaceutische bedrijven of NGO’s. Het is te 
verwachten dat het VACCINOLOY XL een duurzaam 
verdienmodel zal zijn en dat bij beëindiging van het 
NGF-project geen publieke financiering meer nodig zal 
zijn. Het opzetten van een register met vrijwilligers 
voor participatie in vaccin studies, zal de 
samenwerking met internationale bedrijven die in 
Nederland studies willen uitvoeren mogelijk maken. 

Wanneer een nieuw vaccin op de markt komt, kan dit 
volledig in Nederland geproduceerd worden voor de 
Nederlandse en internationale markt. De besluit-
vorming over de toelating tot het Nederlandse 
vaccinatieprogramma wordt versneld: alle informatie 
over de veiligheid, effectiviteit en kosteneffectiviteit  
is immers al beschikbaar. Hierdoor zal de impact van 
infectieziekten afnemen.

Tijdens pandemieën wordt deze infrastructuur 
gebruikt om de ontwikkelde platform-technologie 
razendsnel om te zetten naar toepasbare vaccins.  
De productiefaciliteiten in Nederland behoren tot de 
top van de wereld en kunnen vaccins produceren voor 
heel Europa en daarbuiten. Hierdoor is Nederland 
bijzonder aantrekkelijk voor de productie van 
pandemische vaccins, ook als de vaccins initieel buiten 
Nederland zijn ontwikkeld. Door een landelijk netwerk 
op het gebied van de uitvoering van vaccinatie-
programma’s, in combinatie met de expertise over  
de distributie en logistiek (programmalijn 4) en 
strategieën om alle Nederlanders vertrouwen te geven 
in de veiligheid en werkzaamheid van de vaccins 
(programmalijn 5), worden alle Nederlanders in een 
razend tempo gevaccineerd [referentie Castillo].
De BBP-effecten van programmalijn 3 zijn samen te 
vatten in de volgende punten:
•  Vergrote productie en export van vaccins 

(additioneel verdienvermogen).
•   R&D infrastructuur voor (pre-)klinisch onderzoek 

door de academie en industrie (additioneel 
verdienvermogen).

•  Innovatieve epidemiologische en farmaco-
economische expertise en modellen (additioneel 
verdienvermogen).

•  Spin-off bedrijven als gevolg van nieuwe vaccins/
platforms (additioneel verdienvermogen).

•   Versnelde evidence-driven toelating van vaccins 
(groei arbeidsproductiviteit).

•   Kortere duur pandemieën door versnelde vaccinatie 
(verminderde krimp BBP).
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Output (Intermediate) outcomes Impact
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Programmalijn 4

Figuur 25 Schematische weergave Theory of Change programmalijn 4

In programmalijn 4 wordt een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de productie en logistiek rond vaccins, 
geneesmiddelen en diagnostica. Nederland is een 
distributieland bij uitstek en door dit verder uit te 
bouwen en toe te spitsen op de LSH-sector zal 
Nederland zeer aantrekkelijk worden voor de 
productie van gezondheid- en zorgproducten. Voor de 
supply chains zullen strategieën ontwikkeld worden 
die gebruikt kunnen worden om de productie op te 

schalen en problemen te voorkomen, hierdoor  
zullen de efficiëntie en de concurrentiepositie van 
Nederlandse LSH-bedrijven worden verbeterd. 
Daarnaast zal er een aangesloten ecosysteem worden 
neergezet voor het ontwikkelen, testen en produceren 
van producten, wat zal bijdragen aan het eerder-
genoemde netwerk voor (pre-)klinisch onderzoek en 
Nederland aantrekkelijk maken voor onderzoek door 
de academie en de industrie.
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Nieuwe technologie en strategieën in de logistiek en 
productie worden ontwikkeld, zodat de distributie-
capaciteit en leveringszekerheid ook tijdens crises 
overeind worden gehouden, opgeschaald kunnen 
worden en flexibeler worden. Biologicals zijn medische 
producten die steeds meer gebruikt worden, ze 
hebben als nadeel dat ze onder koele omstandigheden 
bewaard moeten worden. Hiervoor worden nieuwe 
technologieën ontwikkeld die de cold chain 
verbeteren. De distributie van vaccins in het bijzonder 
wordt onderzocht, zodat hiervoor een robuuster en 
efficiënter netwerk ontstaat.

Tijdens een pandemie zal er veel druk zijn op de 
supply chain en logistieke processen. Er zal onderzoek 
worden gedaan naar het gezamenlijk sturen op 
effectiviteit, flexibiliteit en schaal. 

De activiteiten in programmalijn 4 zullen de volgende 
effecten hebben op het BBP:
•   Efficiëntere productie van diagnostica, 

geneesmiddelen en vaccins (additioneel 
verdienvermogen).

•   R&D infrastructuur voor (pre-)klinisch onderzoek 
door de academie en industrie (additioneel 
verdienvermogen).

•   Verminderde tekorten aan medische producten 
tijdens pandemieën (verminderde krimp BBP).

•  Kortere duur pandemieën door versnelde vaccinatie 
(verminderde krimp BBP).

Output (Intermediate)
outcomes

Impact

Kennisplatform met 
richtlijnenen tools voor 

sociaalmaatschappelijke
strategieën.

(door-)Ontwikkeling en
evaluatie van producten en

diensten op basis van
gevalideerde model.

Verkoop (nationaal en
internationaal) van nieuwe

producten en diensten.

Implementatie van relevante
maatregelen in in co-creatie

met stakeholders.

Vermindering
gezondheidsverschillen tussen

bevolkingsgroepen.

Een toekomst zonder de
maatschappelijke en

economische ontwrichting 
door een infectieziekte.

Versterking van 
de Nederlandse

innovatiekracht en generatie 
van een duurzaam nationaal

verdienvermogen.

Verhoogde vaccinatiegraad.

Vergroot draagvlak voor
maatregelen tijdens crises.

Versnelde afweging tussen
sociaal-maatschappelijke-

interventies, infectie-
ziekteverspreiding en
economische impact.

Programmalijn 5

Figuur 26 Schematische weergave Theory of Change programmalijn 5
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Output (Intermediate)
outcomes

Impact
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“First class” infrastructuur 
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kracht en generatie van 
een duurzaam nationaal

verdienvermogen.

Een toekomst zonder 
de maatschappelijke 

en economische 
ontwrichting door 
een infectieziekte.

Gebruik voor persoonlijke
gezondheidsomgevingen.

Efficiëntiewinst in de zorg.

Betere voorlichting aan 
publiek.

Versnelde beschikbaarheid
effectieve interventies.

Versnelde besluitvorming
overheid.

Opzetten van diensten voor 
de analyse en presentatie 

van de data.

Gebruik in de dagelijkse
zorgpraktijk.

Gebruik data tijdens
pandemieën.

Surveillance van infectie-
ziekten in Nederland (humaan 

en veterinair).

Programmalijn 6

Figuur 27 Schematische weergave Theory of Change programmalijn 6

In programmalijn 5 wordt een kennisplatform voor 
sociaal-maatschappelijke interventies ontwikkeld, 
getest, geëvalueerd en geïmplementeerd, met als doel 
om tot effectieve en maatschappelijk aanvaardbare 
interventiestrategieën voor alle bevolkingsgroepen te 
komen. Ervan uitgaande dat deze interventies worden 
geïmplementeerd, zal dit leiden tot een verhoogde 
vaccinatiegraad en een vergroot draagvlak voor 
maatregelen tijdens crises. Onderdeel van de 
programmalijn is de doorontwikkeling van de 
gevalideerde interventies naar producten en diensten, 
zodat deze gemakkelijker geïmplementeerd kunnen 
worden door verschillende overheden, overheids-
instanties en bedrijven. Hierbij is de afweging tussen 
infectieziektenverspreiding, economische gevolgen en 
sociaal-maatschappelijke gevolgen essentieel voor het 
effectief en efficiënt bestrijden van pandemieën [ref 
Acemoglu]. De ontwikkelde interventies kunnen 
vervolgens nationaal en internationaal uitgerold 
worden. In deze programmalijn zit een grote spillover 
naar andere gezondheidsgebieden anders dan 
infectieziekten: het bereiken van alle lagen van de 

bevolking over hun gezondheid kan helpen bij het 
verminderen van de verschillen in bijvoorbeeld 
levensverwachting en de arbeidsparticipatie vergroten. 
Samengevat heeft programmalijn 5 de volgende 
impact op het BBP:
•   Verkoop van sociaal-maatschappelijke producten en 

diensten, zowel nationaal als internationaal 
(additioneel verdienvermogen).

•   Vermindering gezondheidsverschillen tussen 
sociaal-economische klassen (groei 
arbeidsproductiviteit).

•   Verhoogde vaccinatiegraad buiten pandemieën 
(groei arbeidsproductiviteit).

•   Kortere duur pandemieën door verhoogde 
vaccinatiegraad en verbeterde opvolging van 
maatregelen (verminderde krimp BBP).

•   Tijdens pandemieën een snellere evidence-based 
afweging tussen sociaal-maatschappelijke 
interventies, de verspreiding van pandemische 
ziekteverwekkers en economische impact 
(verminderde krimp BBP).
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Programmalijn 6 heeft als output de beschikbaarheid 
van FAIR data in APOLLONL zelf en vanuit de andere 
programmalijnen. Tijdens pandemieën moeten er 
onder grote onzekerheid moeilijke keuzes gemaakt 
worden door de overheid, in het zorgsysteem en door 
bedrijven. Goede data is dan van onschatbare waarde 
om snel, de juiste keuzes te kunnen maken. Goede 
voorspelling en ook surveillance van de pathogenen 
die rondgaan in mensen, maar ook in de veterinaire 
sector, zorgt ervoor dat (potentiële) pandemieën in een 
vroeger stadium worden gedetecteerd. Doordat de 
onzekerheid rond de besluitvorming verkleind wordt, 
kunnen er sneller, betere keuzes gemaakt worden  
en wordt de impact van een pandemie kleiner.  
Ook kunnen overheden de data gebruiken om het 
algemene publiek goed voor te lichten, waarbij wordt 
voorkomen dat er in latere stadia op eerdere 
berichtgeving teruggekomen hoeft te worden en de 
opvolging van de maatregelen wordt verbeterd. 
Publieke actoren en bedrijven kunnen de data 
gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe 
interventies, waardoor effectieve therapieën sneller 
beschikbaar komen. Klinische data vanuit het hele  
land kan worden gebruikt door zorgverleners om de 
optimale behandeling voor elke individuele patiënt in 
te richten, met minder gezondheidsverlies tot gevolg.

Behalve voor het indammen en zo mogelijk voorkomen 
van pandemieën, wordt de data gebruikt in APOLLONL 
om nieuwe vaccins en therapieën te ontwikkelen, 
zodat de preventie en zorg voor infectieziekten de 
komende jaren verbeterd wordt. Ook internationaal zal 
Nederland door de “first class” infrastructuur voor R&D 
in trek zijn voor onderzoeken. Real-world evidence is 
zeer waardevol voor bijvoorbeeld de farmaceutische 
industrie om de behandeling van patiënten steeds 
individueler, en uiteindelijk effectiever te kunnen 
maken. Ook zal het de post-marketing surveillance van 
diagnostica, vaccins en therapeutica vergemakkelijken 
en verbeteren, waardoor de patiëntveiligheid verbeterd 
wordt. Het betalen voor toegang tot deze data, maar 
ook het aanbieden van diensten zoals de verwerking 
en analyse van de data, zal zorgen voor economische 
groei. Ook zal de data gebruikt worden om 
consumenten snel toegang te geven tot hun eigen 
zorgdata middels persoonlijke gezondheids-
omgevingen.

Programmalijn 6 maakt gebruik van de infrastructuur 
van de al gehonoreerde groeifondsprojecten Health-RI 
en AiNed. Ook versterkt de data van APOLLONL deze 
projecten, waardoor de verwachte economische groei 
vergroot zal worden.

De beschikbaarheid van de FAIR data, als output van 
programmalijn 6 zal leiden tot de volgende BBP-
effecten:
•  Data infrastructuur voor real-world data door de 

academie en industrie; diensten gerelateerd aan het 
beschikbaar maken, analyseren en presenteren van 
deze data (additioneel verdienvermogen).

•  Gebruik van data voor persoonlijke 
gezondheidsomgevingen (additioneel 
verdienvermogen).

•  Toegankelijkheid van hoog-kwalitatieve data voor 
zorginstellingen (efficiëntere besteding 
zorgbudget).

•  Snelle en betere besluitvorming tijdens pandemieën 
(verminderde krimp BBP).

•  Versnelde beschikbaarheid effectieve therapieën 
tijdens pandemieën (verminderde krimp BBP).

•  Kortere duur pandemieën door verbeterde 
opvolging van maatregelen (verminderde krimp 
BBP).

5.2.2  Toekomstbestendigheid en 
groeipotentieel 

Kabinet Rutte III investeerde reeds in het 
Maatschappelijk Thema Gezondheid en zorg met LSH 
als coördinator van de uitvoering van de transitie van 
gezondheid en zorg in Nederland. Een teken van 
enerzijds urgentie en anderzijds vertrouwen in de 
sector o.b.v. van o.a. past performance en prospect! In 
paragraaf 5.1.1 worden de ontwikkelingen en kansen 
voor de LSH-sector in Nederland aangegeven, waarbij 
is berekend dat de bijdrage van deze sector aan het 
BBP in 2052 3,2% zal zijn.

5.2.3 Maatschappelijke kansen 
Zie paragraaf 2.4 Voorgestelde oplossing: sociaal-
maatschappelijke oplossingen.

5.3	Maatschappelijke	effecten

5.3.1  Saldo van maatschappelijke kosten en 
baten

Een volledige MKBA is niet mogelijk voor dit project: de 
producten en diensten in APOLLONL moeten op dit 
moment nog ontwikkeld worden. Als onderdeel van 
APOLLONL wordt de HTA van de producten en diensten 
meegenomen. Hierin zullen voor alle innovaties de 
kosten en baten (met name gezondheidswinst) 
inzichtelijk worden gemaakt, waarna er door de 
relevantie instanties de afweging gemaakt kan worden 
of implementatie moet volgen. Bijvoorbeeld: als een 
innovatief vaccinplatform, ontwikkeld in APOLLONL, 
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leidt tot een concreet vaccin, zal de HTA de 
Gezondheidsraad informeren over de implementatie, 
waarna de uiteindelijke beslissing om het vaccin op  
te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma door de 
Minister van VWS gemaakt kan worden.

Een aantal belangrijke thema’s uit APOLLONL leveren 
potentieel een enorme gezondheidswinst op. 
Hieronder wordt een indicatie gegeven van de 
kwantificatie daarvan.

Het voorkomen of beter mitigeren van de 
volgende pandemie
De directe effecten van een pandemie zijn enorm,  
als voorbeeld wordt hier COVID-19 genomen. De 
economische gevolgen van de COVID-19 zijn reeds 
benoemd in paragraaf 5.1.1, maar de maatschappelijke 
impact van de pandemie zijn zo mogelijk nog groter.  
In 2020 zijn er zo’n 16.000 Nederlanders overleden  
aan COVID-1947: dit komt naar verwachting overeen met 
het verlies van 61.000 voor kwaliteit-gecorrigeerde 
levensjaren (QALY’s)48. Indien deze QALY’s worden 
gewaardeerd met de gebruikelijke €50.000 / QALY, 
correspondeert dit met een verlies van ruim €3 miljard. 
Ook bij COVID-19-patiënten die niet komen te 
overlijden is er sprake van gezondheidsverlies: wellicht 
zijn ze een weekje ziek, of worden ze opgenomen op 
de intensive care, of lopen ze long-COVID op. Het 
voorkomen van een gemiddelde COVID-19-infectie  
kan gewaardeerd worden met 0.061 QALY’s49, ofwel 
ruim €3.000.

Niet alleen is er gezondheidsschade opgetreden als 
het gevolg van directe COVID-19-besmettingen. Het 
Nederlandse zorgsysteem is langdurig overbelast 
geweest, waardoor reguliere zorg uitgesteld moest 
worden50. Hoewel de totale impact hiervan nog 
onderzocht moet worden, en ongetwijfeld in de 
evaluatie van de pandemie aan de orde zal komen, 
wordt het gezondheidsverlies van afgezegde en 
uitgestelde zorg tijdens de eerste golf op 50.000 QALY’s 
geschat51, ofwel €2,5 miljard.

Ook het sluiten van onderwijsinstellingen heeft een 
aanzienlijke impact op de maatschappij gehad. In 
Nederland zijn de basisscholen in totaal 36 dagen 
volledig gesloten, de middelbare scholen 43 dagen en 
het hoger onderwijs 60 dagen52. Naar verwachting leidt 
dit tot een langdurige afname van het BBP van 1,1%: 
ruim €18 miljard in 2052 [nog een referentie naar  
The economic impacts of learning losses]. Ook is het 
de verwachting dat kinderen uit gezinnen met een 
lagere sociaaleconomische status harder worden 
getroffen, waardoor de maatschappelijke verschillen 
groter worden. Er was onder jongeren een grotere 
afname van de psychische gezondheid, meer 
eenzaamheid en een grotere werkeloosheid53.

Dit zijn directe maatschappelijke gevolgen van de 
coronacrisis, maar houdt nog geen rekening met de 
opportuniteitskosten. Naar verwachting kosten de 
coronacrisismaatregelen in de periode 2020-2022 
minstens €82 miljard54. Hoewel dit geld op dit moment 
tegen lage tarieven geleend kan worden, had dit  
ook geïnvesteerd kunnen worden in andere grote 
maatschappelijke uitdagingen, zoals wonen of het 
klimaat. 

Kortom: hoewel het onduidelijk is wat de 
maatschappelijke waarde precies is van het beter 
voorbereid zijn op een volgende pandemie gezien de 
grote onzekerheden, is het helder dat dit zowel vanuit 
economisch als maatschappelijk perspectief een no 
brainer is. De maatschappelijke en economische 
gevolgen van het onvoldoende voorbereid zijn 
potentieel enorm, zoals het geval was 

Het vergroten van de vaccinatiegraad in 
Nederland 
Vaccins zijn, naast het leveren van schoon drinkwater 
en riolering, een van de belangrijkste interventies op 
het gebied van de volksgezondheid en hebben een 
belangrijke rol gehad in het verhogen van de 
levensverwachting in de afgelopen decennia. 

47  Van Baal et al. - ‘Verloren levensjaren als gevolg van sterfte door COVID-19’. Netspar. www.netspar.nl/publicatie/verloren-levensjaren-als-gevolg-van-
sterfte-door-covid-19/.

48 Wouterse, B., Ram, F, & Van Baal, P. (2021) QALYs lost due to Covid-19 mortality: methods and application for the Netherlands. Under review
49  Basu, Anirban, and Varun J. Gandhay. 2021. ‘Quality-Adjusted Life-Year Losses Averted With Every COVID-19 Infection Prevented in the United States’. 

Value in Health 24 (5): 632–40. https://doi.org/10.1016/j.jval.2020.11.013.
50 Kort-cyclische rapportage indirecte effecten COVID-19 op zorg en gezondheid (14 september 2020) | RIVM
51  Giessen, A. van, A. de Wit, C. van den Brink, K. Degeling, C. Deuning, J. Eeuwijk, C. van den Ende, et al. 2020. ‘Impact van de eerste COVID-19 golf op de 

reguliere zorg en gezondheid : Inventarisatie van de omvang van het probleem en eerste schatting van gezondheidseffecten’. Report. Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu RIVM. https://rivm.openrepository.com/handle/10029/624583.

52  OECD. 2021. The State of Global Education: 18 Months into the Pandemic. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.  
www.oecd-ilibrary.org/education/the-state-of-global-education_1a23bb23-en.

53 De ongelijke effecten van de coronacrisis – en opties voor beleid (cpb.nl)
54 Coronarekening – Prinsjesdag 2021 (editie 5) | Corona | Algemene Rekenkamer
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In het verleden is de focus met name geweest op  
het vaccineren van kinderen, zo is het Nederlandse 
vaccinatieprogramma eigenlijk volledig toegespitst 
op kinderen. Tussen 1953 en 1992 zijn er naar 
verwachting 6.000 tot 12.000 sterfgevallen voorkomen 
bij kinderen dankzij vaccins55. Dit correspondeert  
met ongeveer €89.000 per voorkomen sterfgeval. 
Daarnaast zijn er ook vele ziektegevallen en 
langetermijncomplicaties voorkomen. Het verhogen 
van de vaccinatiegraad, zeker in bepaalde gebieden 
waar de vaccinatiegraad eigenlijk te laag is, is een 
belangrijke prioriteit56, waarmee infecties en doden 
voorkomen kunnen worden.

De gezondheid van de Nederlandse bevolking is 
daarnaast te verbeteren door een vergrote adoptie van 
vaccins voor ouderen. Naast de directe gezondheids-
winst dankzij vaccinaties, zijn er vele indirecte 
economische effecten van vaccinaties57. Een werkende 
die een influenzabesmetting doormaakt, is gemiddeld 
1,5 – 4,9 dagen afwezig op het werk58. Uitgaande van 
data verzameld door het NIVEL en het RIVM59 met 
ongeveer 100.000 influenzagevallen in de beroeps-
bevolking en een arbeidsparticipatie van 80%, zal dit 
overeenkomen met een totaal van 120.000 tot 392.000 
gemiste werkdagen per jaar in Nederland. Daarnaast 
kan een regulier influenzavaccin bescherming bieden 
bij een pandemische uitbraak: in een Britse studie 
werd het effect van dergelijk vaccin geschat op een 
verminderd verlies van het BBP van 0,13-0,64%60.

Voor alle Europese landen zijn er nog mogelijkheden 
om de vaccinatieprogramma’s te optimaliseren, en 
daarmee een kans om de gezondheid te verbeteren 
van voornamelijk oudere volwassenen61. 

APOLLONL zal hieraan een belangrijke bijdrage leveren: 
met de opgedane kennis kan de gehele keten verder 
verbeterd worden - van vaccinonderzoek, tot productie 
en van vaccinatiebereidheid, tot kosteneffectiviteit.

Het verkleinen van gezondheidsverschillen 
tussen sociaal-economische klassen
Er zijn significante verschillen tussen sociaal-
economische klassen wat betreft het bereik van 
interventies waarmee infectieziekten voorkomen 
kunnen worden62. In programmalijn 5 worden 
effectieve strategieën om alle Nederlanders te 
bereiken, inclusief minderheden, ontwikkeld. Dit kan 
ingezet worden om de vaccinatiebereidheid binnen 
deze groepen te vergroten, met de positieve effecten 
zoals hierboven beschreven. Ook kan dit worden 
gebruikt om de gezondheid te verbeteren binnen 
groepen die nu nog achterlopen. Uiteraard gaan de 
sociaal-maatschappelijke strategieën ontwikkeld in 
APOLLONL niet alle verschillen oplossen, maar ook een 
kleine bijdrage kan al van enorme maatschappelijke 
waarde zijn. Er is in Nederland nog veel potentie om 
gezondheidsverschillen aan te pakken: de gezonde 
levensverwachting voor laagopgeleiden in Nederland 
is 57 jaar, terwijl die 71 jaar is voor hoogopgeleiden63. 
Grofweg zijn er ruim 39 miljoen QALY’s te winnen door 
mensen met een laag en middelbaar opleidingsniveau 
op het gezondheidsniveau van hoogopgeleiden te 
krijgen64, wat gewaardeerd kan worden op ruim €1 
biljoen. In wijken met een hogere sociaaleconomische 
status worden minder zorgkosten gemaakt, dan in 
wijken met een lage sociaaleconomische status. Als 
alle wijken in Nederland op het niveau zouden komen 
van de top 25%, zou dit een kostenbesparing van 7,3% 
van het totale zorgbudget opleveren65. 
 

55  Wijhe, Maarten van. 2018. ‘The Public Health Impact of Vaccination Programmes in the Netherlands: A Historical Analysis of Mortality, Morbidity, and 
Costs’. University of Groningen. www.rug.nl/research/portal/en/publications/the-public-health-impact-of-vaccination-programmes-in-the-
netherlands(29a46600-ad10-447d-a38c-df8f1bdc7ed1).html.

56  Lier, EA van, L Kamp, PJ Oomen, H Giesbers, JA van Vliet, IH Drijfhout, IF Zonnenberg-Hoff, and HE de Melker. 2020. ‘Vaccinatiegraad en jaarverslag 
Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019’. RIVM. https://doi.org/10.21945/RIVM-2020-0011.

57  Quilici, Sibilia, Richard Smith, and Carlo Signorelli. 2015. ‘Role of Vaccination in Economic Growth’. Journal of Market Access & Health Policy 3 (1): 27044. 
https://doi.org/10.3402/jmahp.v3.27044.

58  Keech, Martin, and Paul Beardsworth. 2008. ‘The Impact of Influenza on Working Days Lost’. PharmacoEconomics 26 (11): 911–24. https://doi.
org/10.2165/00019053-200826110-00004.

59  Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2018/2019 (rivm.nl)
60  Smith, Richard D., Marcus R. Keogh-Brown, Tony Barnett, and Joyce Tait. 2009. ‘The Economy-Wide Impact of Pandemic Influenza on the UK: A 

Computable General Equilibrium Modelling Experiment’. BMJ (Clinical Research Ed.) 339 (November): b4571. https://doi.org/10.1136/bmj.b4571.
61  Sheikh, Shazia, Eliana Biundo, Soizic Courcier, Oliver Damm, Odile Launay, Edith Maes, Camelia Marcos, et al. 2018. ‘A Report on the Status of Vaccination 

in Europe’. Vaccine 36 (33): 4979–92. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.06.044.
62  Busch, MCM, and F Van der Lucht. 2012. ‘Effecten van Preventieve Interventies: Zijn Er Verschillen Tussen Mensen Met Een Lage En Een Hoge 
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6 Bijlagen

In dit hoofdstuk zijn de volgende bijlagen opgenomen: 

Bijlage 1: Overzicht Projectdeelnemers
Bijlage 2: Overzicht van LOI’s
Bijlage 3: Positionering deelnemende partijen in propositie
Bijlage 4: Overzicht begroting 
Bijlage 5: Overzicht betrokkenen 
Bijlage 6: Afkortingen
Bijlage 7: Vision of Fair
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Bijlage 1: Overzicht Projectdeelnemers

Coalitie
Een groot aantal partijen hebben aangegeven graag  
te willen deelnemen om de doelstellingen van het 
APOLLONL-programma te realiseren. Naast de 
participatie van vrijwel alle Nederlandse kennis-
instellingen (van UMC’s tot Hogescholen en TNO) en 
een aantal zeer relevante branche organisaties (zoals 
VIG) zijn zeer veel bedrijven (van ABN Amro tot Jumbo) 
aangesloten, zowel grote gevestigde farmaceutische 
partijen (van Pfizer tot Roche) als start-up bedrijven 
(van LiteVax tot Rapidemic BV). 

De aangesloten partijen hebben de volgende relevante 
kenmerken:
•  Vrijwel alle private partijen die concrete plannen 

hebben ingediend in het kader van het Pandemic 
Preparedness Act Now rapport hebben een stevige 
inhoudelijke en financiële bijdrage geleverd aan dit 
programma;

•  Een groot aantal start-ups hebben hun 
veelbelovende technologieplatform ingebracht die 
ze via het programma kunnen testen en vervolgens 
commercialiseren met potentieel een enorm 
economische impact, zowel nationaal alsook 
internationaal. De platforms zijn veelal gerelateerd 
aan snelle diagnostiek, alternatieve toediening van 
vaccins en verbetering van de data infrastructuur;

•  Een aantal grote farmaceutische partijen zou zeer 
graag de ervaring delen die zij hebben opgedaan in 
de huidige COVID-19 pandemie, met name op het 
gebied van logistiek en toeleveringsketens. In dit 
kader is sprake van een kans voor bedrijvigheid om 
geïdentificeerde tekorten op te pakken richting 
productie. Bovendien delen zij eveneens graag hun 
kennis op het gebied van “vaccine hesitancy”; en

•  Zowel publieke als private partijen hebben 
vaccintechnologie platforms die worden ingebracht 
ter validatie met het oog op de next generation 
vaccins.

Aftrap
Vanwege de urgentie, het enthousiasme en de 
relevantie van de APOLLONL missie zal de komende 
maanden (dus ver voor eventuele honorering van de 
Groeifondsaanvraag) reeds verder worden gewerkt aan 
het concretiseren van de ambities, afstemming van de 
samenwerking en een voorschot worden genomen op 
de toekomstige samenwerking. Er zullen meerdere 
bijeenkomsten worden georganiseerd om het 
programma alvast af te trappen. Deze bijeenkomsten 
zullen uiteraard nog niet kunnen worden gefinancierd 
vanuit het Groeifonds en zullen daarom als investering 
vooraf door de consortiumleden worden bezocht, 
gelijk ook die samenwerking zo op- en aangevat wordt. 

Open netwerkconsortium
Voorts merken wij op dat de bijgevoegde Letters of 
Intent al een belangrijk deel van de ijsberg, aangezien 
het project open staat voor additionele partners. 
APOLLONL is immers een open netwerk gebaseerd  
op voortschrijdend inzicht, dat onderhevig is aan 
wijzigingen in de toekomst en evaluaties die nog 
plaats zullen vinden. De commitment van de huidige 
partijen levert derhalve ‘slechts’ de matching voor  
een deel van het project.

Hieronder is een overzicht opgenomen waarin  
de logo’s van alle aangesloten partijen worden 
weergegeven. Dit wordt gevolgd door een inhouds-
opgave met alle 124 getekende Letters of Intent en  
de PDF Letters of Intent en Letters of Support.  
Ten aanzien van de Letters of Intent/Support  
merken wij graag op dat de opzet is afgestemd  
met de deskundigen van VWS en EZK ten aanzien  
van zaken zoals staatssteun en aanbesteding. 
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2Wave Diagnostics B.V.

Salvitat B.V.

Cnext B.V.

JNU

SwiftPharma B.V.

Burgers- en maatschappelijke organisaties

Kennisinstellingen

Overheden

Propositie-Ontwikkelteam

Bedrijven
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1. 2Wave Diagnostics B.V.
2. Abbott
3. ABN AMRO Arbo Services (AAAS)
4. Accenture B.V.
5. Afdeling Health Evidence Radboud UMC
6.  Amsterdam School of Communication Research 

(ASCoR, UvA)
7. Amsterdam UMC (AUMC) 
8.  Amsterdam UMC (AUMC), afdeling Public and 

Occupational Health 
9. Avivia B.V.
10. Batavia Biosciences B.V.
11. Bilthoven Biological (BBIO)
12. BioConnection B.V.
13. Bioneedle Drug Delivery B.V.
14. Biotech Training Facility (BTF)
15. BPRC
16. Breda University of Applied Sciences (BUas)
17. Centraal Bureau Drogsiterijbedrijven (CBD)
18. Cnext B.V.
19. CR20
20. De Bond van Groothandelaren (BG) Pharma
21. Deloitte
22. Delta Diagnostics
23. DIGI.me B.V.
24. Erasmus MC
25. Erasmus Universiteit Rotterdam
26. Fabrique 
27. Fair Solutions 
28. FarmResult B.V.
29. Florates B.V.
30. GlaxoSmithKline B.V. (GSK)
31. GO FAIR Foundation
32. Greenhabit
33. Halix B.V.
34. HAN University of Applied Sciences (HAN-UAS)
35. hDMT 
36. Health-Ecore B.V.
37. Health-Holland
38. Health-RI
39. Health-Thing Movement 
40. HINQ
41. Hogeschool Rotterdam
42. HVPE
43. IAVI
44. Innatoss Laboratories 
45. Intravacc
46. Isogen Life Science B.V.
47. Ivido B.V.
48. Janssen 
49. JNU
50. JRC
51. Jumbo 
52. Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

53.  Landelijk Samenwerkingsverband Actieve 
bewoners (LSA)

54. Leids Universitair Medi]sch Centrum (LUMC)
55. Levels Diagnostics B.V.
56. LiteVax
57. Logistics Community Brabant (LCB)
58. Leyden Labs
59. Maastricht UMC+ en Universiteit Maastricht 
60. Maastricht University
61. Medworq
62. Merck/MSD
63. Mercurna
64. Merus N.V.
65. MSD B.V.
66. MyLife Technologies B.V.
67.  Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-

KNAW)
68. Nederland Zorgt voor Elkaar (NLZVE)
69. NEN
70. Nostics 
71. Open universiteit 
72. ORTEC B.V.
73. Pfizer Nederland B.V.
74. Pharos 
75. Phortos Consultants 
76. Pivot Park Screening Centre
77. Portavita B.V. 
78. Protinhi B.V.
79. Radboud UMC
80. Rapidemic B.V.
81. Rijksuniversiteit Groningen
82. Roche Diagnostics Nederland B.V.
83. ROM’s
84. Roseman Labs B.V.
85. Royal GD
86. Salvitat B.V.
87. Sanquin
88. Sanquin Health Solutions Group B.V.
89. Science and technology B.V.
90. Scope Biosciences B.V.
91. Stichting Fontys
92.  Stichting Health Resilience Alliance 

(Brancheorganisatie)
93. Stichting Health Resilience Alliance (Privaat)
94. Stichting TKI Logistiek (TKI Dinalog)
95.  Stichting tot beheer van het Museum Boerhaave, 

Rijksmuseum voor de geschiedenis van de 
natuurwetenschappen en van de geneeskunde 

96. Stichting WerkdoordeWijk
97. Surfix Diagnostics 
98. SwiftPharma B.V.
99. Symeres B.V.
100. Technische Universiteit (TU) Eindhoven
101. Tilburg University
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102. TKI CLICKNL (Topsector creatieve industrie)
103. TNO
104. TropIQ Health Sciences B.V.
105. UMC Utrecht
106.  Universitair Medisch Centrum Groningen 

(UMCG)
107. Universiteit Leiden
108. Universiteit Twente
109.  Universiteit Twente Sustainable Healthcare 

Technology (SHT) programme
110.  Universiteit van Amsterdam (UvA) Faculteit der 

Natuurwetenschappen, Wiskunde & 
111. Informatica)
112.  Universiteit van Amsterdam (UvA) Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid
113.  Universiteit van Amsterdam (UvA) Faculteit 

Maatschappij & Gedrag aan de UvA)
114. Universiteit van Utrecht 
115. U-Needle B.V. 
116. Vereniging innovatieve geneesmiddelen (VIG)
117. Vilans 
118. Viroclinics – DDL
119. VU SBE Operations Analytics 
120. Wacker Biotech B.V.
121. Wageningen Universiteit
122. Xheal Diagnostics 
123. Zehnder
124. Zilveren Kruis
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Beantwoording Pandemic Preparedness & Response 
Nationale Groeifondspropositie 

    

1 
 

NGF Pandemic Preparedness & Response
TKI Bureau LSH (Health~Holland)
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

26-10-2021
Subject: Letter of intent National Growth fund proposal PP&R

Dear Mr. Van Meeteren,

With this letter, Accenture B.V. expresses its intent to support the National Growth fund (NGF) and to emit a 
proposal in the ambit of the “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) and the therein described NGF’s 
ambitions to develop knowledge, technological platforms, products and services that stimulate the pandemic 
preparedness and response in public-private partnership and at the same time realize a significant and long-term 
positive effect on the Dutch economy.

I hereby confirm, Alexandra van der Tuin, in my capacity as Managing Director of Accenture B.V., that Accenture 
B.V. disposes of and intents to contribute in kind to program 4, program 5 and program 6 with a value between
EUR 5 mio. to EUR 10 mio. in the period 2022-2023, in accordance with the consolidated budget as included in 
the project proposal to be emitted. 

The estimations in this letter have been created on the basis of information supplied by NGF. Possible 
assumptions concerning deadlines and the financial contribution have also been based upon the information 
supplied by NGF. The introduction of any additional information by NGF can result in modifications to these 
estimations.

This letter is an initial response only. Accenture does not warrant or represent the accuracy or completeness of 
this document. NGF should not rely on any matter set out in this document which is not subsequently included in 
any binding proposal or a contract between Accenture and NGF. 

This contribution is in the form of Strategy and Consulting, Interactive, Technology and Operations services 
supported by relevant experience, comprehensive capabilities across the relevant industries (e,g, transportation, 
logistics, life-science, pharmaceutical and healthcare), technology platforms and business functions and it is the 
intention to make this contribution available according to the planning of the project proposal, under the condition 
that the investments described in the proposal actually take place and that the National Growth Fund makes the 
requested contribution.

Accenture hopes that the National Growth Fund will recognize the great importance of this proposal and will co-
invest in the earning capacity and health of the Netherlands. 

Kind regards,
 
______________________ 

Name: Alexandra van der Tuin

Position: Managing Director

Date: 26-10-2021
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Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR, UvA) 
steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & Response” 
(PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische platforms, producten en 
diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-
private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de 
Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Rens Vliegenthart, in mijn hoedanigheid van directeur bij de Amsterdam 
School of Communication Research, dat de Amsterdam School of Communication Research de 
intentie heeft om een in-kind bijdrage te leveren van EUR 145.000 aan Programmalijn 5 door in 
de periode 2022-2028, in overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in 
het projectvoorstel. Deze middelen worden aangewend vanuit de gebruikelijke 
financieringstromen van het onderzoeksinstituut ASCoR van de UvA. 
 
Deze bijdrage is in de vorm van de inzet van prof. J. van Weert en prof. B. van den Putte voor 
ieder 0.05 fte per jaar en het is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het 
projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven 
investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde 
bijdrage levert. 
 
Wij committeren ons aan het gemeenschappelijke doel om in programma 6 alle data en services 
conform de FAIR principes op te slaan en onder overeengekomen condities voor hergebruik 
beschikbaar te stellen, uiteraard in volledige overeenkomst met de wet op de 
persoonsbescherming. Daartoe zullen wij ons interne Data Stewardship capaciteit beschikbaar 
stellen voor het project. 

NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 

Date 

22 October 2021 
Enclosure(s) 

0 
Subject 

Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 

Your reference 

 
Our reference 

ASCoR-u-2021-NR 

 

 
Nieuwe Achtergracht 166 

1018 WV Amsterdam 
PO Box 15791 

1001 NG Amsterdam 
The Netherlands 

 
T  +31 20 525 3680 

 
ascor-secr-fmg@uva.nl  

www.ascor.uva.nl  
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 

VUmc, De Boelelaan 1118, Amsterdam 
Divisie 10 

 E.M.M. Janssen 
MF C066 t.a.v. Drs. C.S. Blok  

edwin.janssen@amsterdamumc.nl 

  

Datum: 
Ons kenmerk: 

21-10-2021 
€ 33.096,- in-kind bijdrage  

Betreft: Steunbrief Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Amsterdam Universitair Medische Centra, in het bijzonder de afdeling Public and 
Occupational Health, steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “ApolloNL: Pandemic 
Preparedness & Response” en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische platforms, 
producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-
private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse 
economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, dhr. Edwin Janssen, in mijn hoedanigheid van Directeur bedrijfsvoering van Divisie 10 
en Research Support, dat de afdeling Public and Occupational Health (in het bijzonder de 
onderzoeksgroep van prof. dr. Daniëlle Timmermans) de intentie heeft om een in-kind bijdrage te leveren 
van € 33.096,- aan het Groeifonds, in het bijzonder aan de programmalijnen 3 en 5. De expertise en tijd 
die in kind beschikbaar wordt gesteld – ter grootte van 0,05 fte op Hoogleraar niveau gedurende de 
volledige projectperiode 2022-2028 – heeft tot doel een theoretische en empirische bijdrage te leveren 
aan de ontwikkeling van educatieve programma’s en gedragsinterventies ter verhoging van de vaccinatie-
geletterdheid onder de Nederlandse bevolking en het bevorderen van meer brede en snellere acceptatie 
van nieuwe vaccins ten tijde van een nieuwe pandemie. Concreet wordt een bijdrage geleverd aan 
onderzoek met en bij burgers en specifieke groepen naar zorgen, verwachtingen en kennis over vaccinatie 
en nieuwe technologieën voor vaccin ontwikkeling, de ontwikkeling van evidence-based communicatie-
strategieën om de vaccinatie kennis te verhogen, en de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een 
interventie-toolkit ter bevordering van vaccinatie-bereidheid en -acceptatie die kan worden ingezet bij 
een volgende pandemie 
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Het is de intentie om deze bijdrage in de omvang en volgens de planning van het projectvoorstel ter 
beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk 
plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. Daarnaast committeren 
wij ons aan het gemeenschappelijke doel om in programma 6 alle data en services conform de FAIR 
principes op te slaan en onder overeengekomen condities voor hergebruik beschikbaar te stellen, 
uiteraard in volledige overeenkomst met de wet op de persoonsbescherming.  
  
Amsterdam UMC hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee 
investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Edwin Janssen, Directeur bedrijfsvoering  
Divisie 10 Eerstelijnszorg, Public Health & Methodologie en Research Support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in Cc. Prof.  A.J. van der Beek; DRS. C.S. Blok,  
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 

 
 
 

 
 

Bilthoven, 25 oktober 2021 
 
 
Betreft: Letter of Intent Nationaal Groeifondsvoorstel Pandemic Preparedness & Response 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Bilthoven Biologicals B.V. (“BBIO”), onderdeel van ’s werelds grootste 
vaccinproducent Serum Institute of India (“SII”), steun uit aan het Nationaal Groeifonds voorstel Pandemic 
Preparedness & Response: Apollo NL (“Apollo NL”). Dit programma stimuleert de pandemische paraatheid 
en response van Nederland, in publiek-private samenwerking, en heeft tegelijkertijd een substantieel en 
langdurig positief effect op het innovatievermogen, de internationale positie en de economische groei van 
Nederland. 
 
Door middel van deze Letter of Intent (“LOI”) bevestigt BBIO de intentie om bij te dragen aan het programma 
Apollo NL door de realisatie en exploitatie van een flexibele ‘multi-purpose plant’ mogelijk te maken en 
daarnaast door bij te dragen aan de ontwikkeling van prototype vaccins op platformtechnologie.  
 
De multi-purpose plant draagt direct bij aan “pandemic preparedness” door vaccinproductie-infrastructuur op 
Nederlandse bodem beschikbaar te hebben en draagt bij aan economische groei en innovatie doordat de 
plant in inter-pandemische tijden ten volle wordt benut voor productie van vaccins voor Europese markten en 
voor global health.  
 
Tijdens inter-pandemische periodes wordt de plant ingezet voor de productie van niet-pandemische vaccins. 
Op basis van het uitgebreide vaccinportfolio van SII en in samenwerking met publieke en private partners, 
zoals Batavia Biosciences en Intravacc, zullen nieuwe vaccins in Europa worden geïntroduceerd. De 
Europese vaccinmarkt heeft anno 2021 een omvang van ca. EUR 10 miljard, met voor veel vaccins een 
oligopolische marktsituatie. Doelstelling is de komende 5-10 jaar nieuwe vaccins te introduceren, de 
competitie te verhogen en marktaandeel van 5-10% te verwerven voor specifieke vaccinmarkten.  
 
Tijdens een pandemie biedt de multi-purpose plant een infrastructuur op Nederlandse bodem, die 
beschikbaar kan worden gemaakt ten behoeve van de productie van pandemische vaccins. Iedere dag 
waarmee de beschikbaarheid van een pandemisch vaccin wordt versneld, draagt direct bij aan de publieke 
gezondheid en heeft een economische impact van EUR 100M per dag, gemeten naar de kosten van de 
huidige pandemie.  
 

DocuSign Envelope ID: 881034EE-46F7-408E-83AC-456CCA41A3F5
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Ten behoeve van ontwikkeling van prototype vaccins, onderdeel van Apollo NL, brengt BBIO productie 
knowhow en -technologie in om vaccins op grote schaal te kunnen produceren. Door de connectie met SII, 
beschikt BBIO over een breed portfolio aan productie platforms. Uitgangspunt is dat BBIO in ieder geval het 
Vero-cell platform inbrengt ten behoeve van vaccinontwikkeling. Het Vero-cell platform is een continuous 
cellijn die meest gebruikt wordt voor vaccinproductie; onder andere voor vaccins voor polio, influenza, 
COVID-19, dengue, chikungunya, Japanese encephalitis, Ross river fever en West Nile encephalitis.  
 
De investeringen die gemoeid zijn met de multi-purpose plant en de ontwikkeling van prototype vaccins 
bedragen EUR 300 miljoen. De bijdrage van BBIO bedraagt EUR 150 miljoen, in overeenstemming met het 
geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel. De gevraagde bijdrage van het Nationaal 
Groeifonds is EUR 150 miljoen. 
 
De bijdrage van BBIO is ‘in cash’ in de vorm van zorgdragen voor de jaarlijkse exploitatiekosten van een 
multi-purpose plant voor een periode van tenminste 10 jaar (ter hoogte van EUR 125 miljoen) en ‘in kind’ in 
de vorm van inbreng van productie knowhow- en productietechnologie ten behoeve van platform 
ontwikkeling (waarde van tenminste EUR 25 miljoen1). Het is de intentie om deze bijdrage volgens de 
planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel 
beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde 
bijdrage van EUR 150 miljoen levert. 
 
De inzet van de plant in interpandemische tijden creëert economische groei en innovatie, en is daarmee 
continue bezetting van de plant (“ever warm”), gebruikmakend van verschillende bestaande en nieuwe 
productieplatforms. In samenwerking met publieke en private R&D partners, zoals Batavia en Intravacc, 
worden nieuw ontwikkelde vaccins geproduceerd. De plant wordt uitgerust als vaccinproductie van de 
toekomst: de nieuwste productieplatforms, digitalisering, robotisering en is gericht op duurzaamheid. De 
multi-purpose plant is de productiefaciliteit van de toekomst en draagt bij aan het innovatievermogen van 
Nederland. 
 
Vanwege de potentie, de positieve impact, het belang van vaccinproductie en omvang van dit project in het 
programma Apollo NL, verwacht BBIO – bij toekenning door het Nationaal Groeifonds – een directe 
toewijzing van middelen en een efficiënte en effectieve governance van het programma Apollo NL. Dit is een 
randvoorwaarde om tot succesvolle uitvoering van dit plan te kunnen komen. Om dit te bereiken neemt 
BBIO, zo nodig, deel in het bestuur van Apollo NL. 
 
 
 
 
 
1)  De inbreng (‘in kind’) van productie knowhow en technologie van Serum Institute of India en Bilthoven 

Biologicals tezamen vertegenwoordigd een substantieel grotere waarde. Serum Institute produceert jaarlijkse 
meer dan 1.3 miljard vaccins (o.a. rotavirus, meningococcal, rabies, polio, diphtheria, tetanus, pertussis, Hib, 
BCG, r-Hepatitis B, measles, mumps, rubella, pneumococcal) en heeft in 2021 tot en met september meer dan 
800 miljoen doses COVID-19 vaccins (COVISHIELD) geproduceerd. 
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E info@bbio.nl 

I www.bbio.nl 

   

Gezien de substantiële bijdrage aan het programma Apollo NL  – in termen van toegevoegde waarde en de 
private bijdrage ter hoogte van EUR 150 miljoen – voorziet BBIO met partners een voorname rol te kunnen 
spelen in bereiken van economische groei in combinatie met het versterken van Pandemic Preparedness & 
Response.  
 
BBIO kijkt ernaar deze rol verder te vervullen en vertrouwt erop dat het Nationaal Groeifonds het grote 
belang van dit voorstel erkent en mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland.  
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
______________________ 

Naam: J.E. Zandbergen 

Positie: Chief Executive Officer 

Datum: 25 oktober 2021 
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Bond van Groothandelaren 
in het Pharmaceutische bedrijf 
 
 
 
 
 
 
NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN DEN HAAG 
 
 
 
Datum:  14 oktober 2021 
Betreft:  Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt De BG Pharma (Bond van groothandelaren in de Farma) steun uit aan het 
Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de 
daarin beschreven ambities om kennis, technologische platforms, producten en diensten te 
ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private 
samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de 
Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, P.W.H. de Jong, in mijn hoedanigheid van CEO, bij Brocacef Groep N.V. dat de 
leden van de BG Pharma beschikken over en de intentie hebben om een bijdrage te willen leveren 
aan Supply chain management en logistiek. 
 
Deze bijdrage is in de vorm van inbrengen van kennis en kunde op het gebied van opslag, 
distributie en transport van farmaceutische middelen en het is de intentie om deze bijdrage 
volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in 
het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds 
daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 
BG Pharma hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee 
investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
______________________ 
Naam:  P.W.H. de Jong 
Positie: CEO Brocacef Groep N.V., namens BG Pharma 
 
  
 

Postbus 93002, 2509 AA  DEN HAAG 
Tel.: (31) 70 34 90 750, email: bgpharma@nvg.nl 

ABN AMRO Bank, IBAN code: NL12 ABNA 0839 6276 88, BIC code: ABNANL2A 
KvK nr.: 40.53.37.24 / BTW no.: NL 0026.507.B.01 
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Beste Nico, Thijs,
 
Namens Bilthoven Biologicals gaat hierbij de Letter of Intent voor het Pandemic Preparedness & Response programma Apollo NL.
 
De LOI bevat de intentie van BBIO om € 150M bij te dragen aan Apollo NL ten behoeve van:
de exploitatie van een flexibele ‘multi-purpose plant’ en daarnaast
de ontwikkeling van prototype vaccins op platformtechnologie
 
De bijdrage van BBIO is ‘in cash’ in de vorm van zorgdragen voor de jaarlijkse exploitatiekosten van een multi-purpose plant voor een 
periode van tenminste 10 jaar (ter hoogte van EUR 125 miljoen) en ‘in kind’ in de vorm van inbreng van productie knowhow- en 
productietechnologie ten behoeve van platform ontwikkeling (waarde van tenminste EUR 25 miljoen).
 
De totale investeringskosten bedragen € 300M. De aanvraag aan het Nationaal Groeifonds is € 150M.
 
Deze upfront investering van het Nationaal Groeifonds in dit project biedt (niet allemaal specifiek genoemd in LOI):
 
• Economische groei op de Europese vaccinmarkt (totale marktomvang is ca EUR 10 miljard)
• Introductie van innovatieve en nieuwe vaccins in Europa
• Groei van werkgelegenheid
• Verdere opbouw van cruciale vaccinproductie capacity & capability
• Doorbreken van oligopolische vaccinmarkt
• Toegankelijke vaccininfrastructuur op Nederlandse bodem
• Kritieke schakel tussen vaccine research & development naar vaccinproductie
• Versterken Nederlandse positie in vaccinproductie en -beschikbaarheid
• Vergroten mogelijkheden voor internationale samenwerking
• Groei van Healh & Life Science activiteit in Nederland
 
Door de connectie met ’s werelds grootste vaccinproducent, met tevens het grootste vaccinportfolio, is er een unieke mogelijkheid een 
multi-purpose vaccinfabriek volledig in operatie te houden (“ever warm”).
 
Gezien de omvang en importantie van dit project binnen Apollo NL zijn we uiteraard graag bereid verder toelichting te geven waar nodig.
 
Aandachtspunt en randvoorwaarde vanuit BBIO voor het doen slagen van dit project – bij toekenning door het Nationaal Groeifonds – is 
dat de governance structuur van Apollo NL effectief en efficiënt wordt ingericht.
 
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de LOI zijn we uiteraard beschikbaar.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jorrit van Hoorn
E jorrit@blendcf.nl
M +316 2060 3753
W www.blendcf.nl
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Annex bij Biotech Training Facility (BTF) Letter of Intent Pandemic Preparedness 
 
Human capital: trainen en opleiden om Pandemic Preparedness mogelijk te maken 

Programmalijn 3 van de Pandemic Preparedness propositie is gericht op efficiënte vaccin 
ontwikkeling, productie en implementatie in een toekomstige pandemische situatie. De 
doelstellingen van werkpakketten WP3.1 Stroomlijnen van pandemische vaccin prototype 
ontwikkeling, WP3.2 Flexibele infrastructuur voor versnelde pandemische vaccin productie scale 
up en WP3.3 Concentratie van kennis en expertise binnen een Translational Vaccinology Centre 
(TVC) kunnen alleen bereikt worden wanneer de juiste expertise en kennis aanwezig is. 
Hierin heeft Biotech Trainng Facility de intentie een rol in te spelen met het hieronder beschreven 
project. 
  
Om de doelstellingen te behalen is het noodzakelijk de pool van mensen die gedegen kennis 
hebben van vaccinontwikkeling en vaccinproductie uit te breiden. Met name mensen met 
ervaring en kennis van vaccinproductie, tech transfer en farmaceutische richtlijnen zoals Good 
Manufacturing Practice (GMP) zijn hiervoor cruciaal. Het gaat hierbij niet alleen om mensen met 
theoretische kennis van vaccinproductie en de GMP-richtlijnen, maar juist om de mensen die 
weten hoe ze de richtlijnen in de praktijk moeten toepassen. Dit is cruciaal voor de succesvolle 
ontwikkeling en productie van vaccins die veilig gebruikt kunnen worden. 
Er is echter een groeiend tekort aan gekwalificeerde praktijk specialisten in de Life Science 
sector en met name in de (bio)farmaceutische industrie. 
Het is voor de sector niet gemakkelijk om de opleidingsuitdaging zelf aan te pakken. Het opzetten 
van een waardevolle opleiding vereist industriekennis en -ervaring en een infrastructuur voor 
praktijkoefeningen, wat vertaalt in flinke investeringen in financiën en mankracht. 
Opleidingsinstellingen hebben niet de industriekennis en financiële middelen om dit zelfstandig 
op te zetten. De grotere farmaceutische bedrijven zijn internationaal georiënteerd en verdelen 
daarom de aandacht over vele regio’s. Lokale industriële partijen focussen op hun operationele 
taken en zijn vaak te gesegmenteerd om gezamenlijk actie te ondernemen. De consequentie is 
dat bedrijven met elkaar concurreren om bestaande arbeidskrachten in de sector, terwijl 
potentiële nieuwe werknemers langs de zijlijn blijven staan. 

 
In de huidige situatie speelt BTF al een belangrijke rol in het trainen van medewerkers een aantal 
van de sleutelspelers in de vaccinontwikkeling en productie in Nederland. Het gaat daarbij om 
onder andere onboarding trainingen van nieuwe medewerkers (praktijk en theorie met als focus 
GMP, praktijk in bepaalde operationele handelingen, gedrag, omkleden, analytische technieken), 
technische trainingen, kwaliteitstrainingen, gedragstrainingen, analytische praktijk training, 
aseptische praktijk trainingen. Trainingen worden zowel in de faciliteit in Leiden als op afstand 
gegeven, live online of als e-learning. 
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Het project zoals hieronder beschreven, vormt een logische uitbreiding van de huidige activiteiten 
van BTF, bouwend op de trainingen die op het moment al gegeven worden, met 
vaccinontwikkeling en productie als centraal thema. Echter vanwege de omvang van de ambities 
om de vaccin ontwikkeling, productie en implementatie in Nederland te op een hoger plan te 
tillen, is het noodzakelijk het opschalen van de trainingen door middel van financiële investering 
mogelijk te maken.  
 

Stichting Biotech Training Facility Leiden  

Biotech Training Facility (BTF) beschikt over een volledig geoutilleerde trainingsfaciliteit in de 
vorm van een hightech farmaceutische fabriek met als locatie het Bio Science park te Leiden. 
BTF is gecreëerd voor “real live” praktijktraining van (lifescience) professionals (en studenten) uit 
de Life Science sector. In-house en externe trainers met directe expertise in deze sector geven 
deze zeer gewaardeerde praktijktrainingen alsmede theoretische trainingen.  
BTF leidt bestaande werknemers, werkzoekenden en studenten op voor een grote variatie aan 
soorten banen in de lifescience sector en zij kunnen werken aan de ontwikkeling en productie 
van vaccins en andere biologisch farmaceutische producten, zoals  
productiepersoneel, kwaliteitscontroleurs, laboratoriumpersoneel, onderhouds-en 
validatiespecialisten, etc.  
Op dit moment worden er mensen uit de industrie, academie, ziekenhuizen, en inspecteurs van 
IGJ en beoordelaars van CBG getraind alsmede inspecteurs en beoordelaars uit diverse 
Europese landen (EMA). 

 
Vaccine Knowledge Center (VKC) by Biotech Training Facility 

Doel van het project 
Het realiseren van een Vaccine Knowledge Center welke voorziet in de behoefte van het 
opleiden van vakmensen, die kunnen worden ingezet in de ontwikkeling en productie van vaccins 
en de overdracht van vaccinproductietechnologie naar internationale en nationale bedrijven en 
overheden. 
 
Specifieke doelstellingen 

• Opzetten van een trainingscurriculum, de Vaccine Academy, bestaande uit blended 
learning modules met onderwerpen gerelateerd aan vaccinontwikkeling, 
procesontwikkeling, vaccinproductie, validatie, tech transfer, Good Manufacturing 
Practice,  

• Trainen gedurende 5 jaar van 250 mensen per jaar op het gebied van vaccinproductie en 
tech transfer (totaal 1250 trainees).  

• Overdracht en implementatie van kennis en vaccintechnologie naar (inter)nationale 
partijen, oftewel het creëren van een tech transfer hub. 
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Korte beschrijving van het project 
Het VKC project bestaat uit drie fasen. 
Fase 1 is de kwartiermakers fase met een doorlooptijd van enige maanden, waarin het 
projectplan wordt opgesteld met input van potentiële partners.  
Fase 2 is de uitvoering van het project gedurende 5 jaar, waarin trainingen ontwikkeld en 
uitgevoerd gaan worden. Ook deze fase zal in overleg met partners worden doorlopen zodat de 
trainingen voldoen aan de behoefte van de betrokken partijen. 
Fase 3 is de feitelijke creatie van een Vaccine Knowledge Centre voor het overbrengen en de 
implementatie van vaccintechnologie. 
 
Investeringsbehoeften 
Om vaccinontwikkeling en -productie te faciliteren is er een grote noodzaak om meer mensen op 
te leiden met specifieke vaardigheden en expertise voor vaccinontwikkeling en -productie. 
Hiervoor is uitbreiding van de trainingsinfrastructuur bij BTF noodzakelijk. Dit betreft het in 
gebruik nemen van de tweede verdieping in het gebouw van BTF. Hiervoor moeten extra clean 
rooms, laboratoria en trainingsruimten worden gebouwd in het bestaande gebouw. Voorts moet 
het trainingspakket worden uitgebreid met een extra focus op vaccins en tech transfer, extra 
trainers worden aangetrokken en opgeleid, en laboratorium- en productieapparatuur worden 
aangeschaft. Tot slot zal er ook extra kantoorruimte gecreëerd moeten worden voor het nieuwe 
personeel en extra geïnvesteerd moeten worden in zowel personeel als apparatuur t.b.v. 
administratieve ondersteuning. 
De nieuwe trainingsmodules omvatten niet alleen praktijktraining om vaccins te produceren en te 
testen, maar ook complementaire online interactieve training modules om de efficiëntie en 
effectiviteit van de training te vergroten (blended learning). Naast het ontwikkelen van meer 
specifieke trainingen van enkele dagen zal er ook een modulaire post-reguliere opleiding worden 
opgezet, de zgn. Vaccine Academy, waarbij er naast mensen die al werkzaam zijn in de life 
science sector, studenten van MBO, HBO en academisch niveau kunnen instromen. Hierbij zal 
gebruik worden gemaakt van het Learning Management System (LMS) Moodle. Dit LMS zal een 
ook een belangrijke rol spelen bij het aanbieden van training aan internationale partijen. 
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Kosten 
De kosten voor het uitbreiden van de fysieke infrastructuur, het genereren van 
trainingsmaterialen (incl. interactieve online learning), het aanschaffen van apparatuur, het 
opzetten van de Vaccine Academy zullen ca. 5 miljoen euro bedragen (zie tabel beneden) voor 
een looptijd van 5 jaar. 
Dit omvat ook kosten voor cursusontwikkeling, projectmanagement, communicatie, technische 
kosten voor de cursussen. 
 

 Activiteit Kosten (K €) 
1 Opstellen projectplan met partners (scope, technologiegebieden, 

fasering, investeringen, trainingsprogramma’s, apparatuur, plattegrond 
etc. 

100 

2 Creëren, uitbouwen en updaten van internationale Biologicals Academy; 
hybride leergang met certificering, genereren van trainingsmateriaal, 
inclusief interactieve online learning m.b.v. Moodle 

1250 

3 Uitbreiden van fysieke intrastructuur: flexibele trainingsruimten op 2e 
verdieping 

500 

4 Aanschaf van USP (bioreactoren) en DSP (zuivering) single-use 
apparatuur op pilot scale. 

500 

5 Aanschaf van analytische apparatuur (cell count, DLS, pH, conductivity 
etc.) 

250 

6 Training geven met subsidie van €1600 per trainee en eigen bijdrage 
vanuit de waardeketen van € 3400 per trainee (totaal gebaseerd op 250 
trainees per jaar voor een periode van 5 jaar). 
Dit is een voorbeeld prijs, de prijs is afhankelijk van de duur en het 
format van de training. 

2000 

7 Infrastructuur voor overdracht van kennis en vaccintechnologie naar 
(inter)nationale partijen 

500 

8 Projectmanagement incl rapportages 262,5 

  5362,5 
 
Voor dit totale bedrag van € 562,5 k Euro wordt een subsidie gevraagd vanuit het PP&R 
Consortium/Nationaal Groeifonds. 
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Bijdrage Biotech Training Facility 

Door de ervaring en huidige portfolio van klanten is Biotech Training Facility in de juiste positie 
om trainingen en opleidingen te verzorgen voor een brede groep mensen die “Pandemic 
Preparedness” mogelijk gaan maken, met een specifiek focus op vaccin ontwikkeling en 
productie. 
Biotech Training Facility is in 2016 opgezet als een stichting en is daarom een non-profit 
organisatie met beperkte financiële draagkracht. Als kennisinstelling beschikt het niet over de 
middelen om de benodigde uitbreiding te financiëren, waarmee het het beoogde trainingsaandeel 
in de propositie kan realiseren. Er is de mogelijkheid om in beperkte mate bij te dragen aan het 
project in kind: 
- Trainers uren voor het geven van trainingen zowel theorie als praktijk 
- Gebruik van ruimtes (klaslokalen, labs, cleanrooms, materialen) 
- Trainingsmateriaal (binders, naslaginformatie etc) 
Daarnaast is de mogelijkheid om een bijdrage te vragen van de deelnemers aan de trainingen, 
afhankelijk van de situatie (bijv. studenten, werknemers van ondernemingen): 
- Bedrag per trainee nader te bepalen en afhankelijk van duur en format van de training 

 
 
Beoogde brede impact: maatschappelijke impact op Nederland en groeivermogen van de 
Nederlandse economie 

De afgelopen periode van lock-down heeft grote schade aangericht zowel sociaal 
maatschappelijk als economisch. Met een succesvol ‘Pandemic Preparedness en Response' 
programma wordt het mogelijk om schade bij een toekomstige epidemie te beperken en op die 
wijze een positieve impact te hebben op zowel de sociaal maatschappelijke component als het 
verdien en groeivermogen van de Nederlandse maatschappij en economie. 
Het onderdeel van de propositie waaraan BTF wil bijdragen, namelijk het stroomlijnen van de 
vaccinatieontwikkeling en het uitbreiden van de vaccinproductiecapaciteit, alsmede de gehele 
propositie Pandemic Preparedness en Response, beloven bovendien een grote 
aantrekkingskracht te hebben op top studenten en wetenschappers, binnenlandse en 
buitenlandse bedrijven en internationale organisaties zoals EMA, de WHO en de Europese 
Commissie. De propositie vergroot de aantrekkelijkheid van Nederland als logistieke partner voor 
zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven en door de gestroomlijnde keten van ‘idee’, naar 
‘product’ naar toepassing in de maatschappij wordt ook de aantrekkelijkheid voor kleinere biotech 
en gezondheid gerelateerde bedrijven bevorderd. Met het totaalpakket kan een magneetwerking 
worden gerealiseerd met een groot potentieel aan groeivermogen dat zeker een veelvoud is van 
het bedrag dat gevraagd wordt van het NGF. 
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TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
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2595 AN  Den Haag 

 

 

18 oktober 2021 

Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R Apollo NL 

 

Geachte heer Van Meeteren, 

Met deze brief spreekt Breda University of Applied Sciences (BUas) steun uit aan het Nationaal 
Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) Apollo NL en de daarin 
beschreven ambities om kennis, technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen 
die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private samenwerking en 
daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse economie zullen 
realiseren. 

Hierbij bevestig ik, Dr. Jorrit K. Snijder, in mijn hoedanigheid van voorzitter van het College van 
Bestuur van de Stichting Breda University of Applied Sciences dat BUas de intentie heeft expertise te 
leveren aan het nationaal groeifondsvoorstel Pandemic Preparedness and Reponse Apollo NL in de 
programmalijn 4, in de vorm van onderzoeks- en onderwijscapaciteit.  

Binnen BUas is zorglogistiek en daarbinnen health care supply chains een belangrijk speerpunt van 
de onderzoeksagenda. Vanuit promotieonderzoek naar Covid-19 vaccin supply chains ontwikkelen 
we kennis uit het veld bij bedrijven die een rol spelen in vaccin supply chains. Deze onderzoekslijn 
willen we, gezien het maatschappelijke belang, een verdere impuls geven met een duurzame impact. 
We vinden nadrukkelijk aansluiting bij de werkpakketten supply chain (programmalijn 4) van het 
voorstel PP&R Apollo NL. Doel is ook om deze ontwikkelde kennis te dissemineren bij pharma 
gerelateerde bedrijven, actief in vaccin supply chains. Spin-off daarvan vindt plaats naar het 
curriculum. Zorglogistiek, en daarbinnen health care supply chains, is ook een belangrijk onderdeel 
van de curricula van de logistieke bachelor- en masteropleidingen van BUas en zal met deze kennis 
verder duurzaam kunnen worden versterkt. De in te zetten capaciteit zal nog nader worden bepaald, 
maar zal mogelijk enkele FTE’s kunnen bedragen. 

 

 

- Pagina 1 van 2 
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Deze bijdrage is in de vorm van diepgaande kennis over logistiek en supply chain management-
vraagstukken, alsmede kennis over toepassingen in de zorg en medische wereld. Het is de intentie 
om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder 
voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het 
Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert, en de governance zodanig ingericht kan 
worden dat onze rol als trusted advisor voor de publieke zaak niet in het geding komt. 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

 

Dr. Jorrit K. Snijder 
Voorzitter College van Bestuur 
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 
 
Maarssen, 25 oktober 2021  
 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) steun uit aan het Nationaal 
Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin 
beschreven ambities om kennis, technologische platforms, producten en diensten te 
ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private 
samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse 
economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Jos Jongstra in mijn hoedanigheid van directeur Centraal Bureau 
Drogisterijbedrijven, dat het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) beschikt over en de intentie 
heeft om een in-kind bijdrage te leveren aan Lijn 5, “Sociaal-maatschappelijke en economische 
strategieën gericht op predictie, preventie en interventies” ter waarde van 835.000 EUR  in de 
periode 2022-2028, in overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het 
projectvoorstel. 
 
Deze bijdrage is in de vorm van beschikbaar stellen van: 

• toegang tot het professioneel platform met 2.500 outlets van drogisten verspreid over 
het land waar wekelijks 5 miljoen burgers als eerste komen met vragen over gezondheid, 
vitaliteit, weerstand en hygiëne met 10.000 gecertificeerde (assistent-)drogisten die burgers in 
alle doelgroepen hierin persoonlijk adviseren (64 miljoen gezondheidsadviezen per jaar) en 
eventueel doorverwijzen; 
• onderzoeksgegevens over kennis, houding en gedrag van de Nederlandse burger op 
het brede gebied van gezondheid en welzijn; 
• data met actuele en mogelijk voorspellende waarde over advies, aankoop en gebruik 
van relevante producten op het gebied van kleine kwalen, vitaliteit, weerstand en hygiëne, 
zowel offline als online; 
• implementatiekracht: 85% van de drogisten zijn gecertificeerd als erkend specialist in 
zelfzorg en voeren het beleid van het CBD uit. 

Postbus 1262 
3600 BG Maarssen 
Telefoon: 0346 584 200 
Fax: 0346 584 201 
E-mail: info@cbd-maarssen.nl 
Internet: www.drogistensite.nl 
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Voor het CBD is het belangrijk om in het project aandacht te vragen voor: 
 

• vertalen van de lessons learned tijdens de COVID-19 uitbraak naar structureel 
overheidsbeleid met concrete implementatie voor zelfzorg en empoweren en ondersteunen 
van de  Nederlandse burger; 
• ontwikkelen en implementeren van betrouwbare informatie over de (positieve) 
gezondheidseffecten van zelfzorg en voedingssupplementen. 

 
Zo kan het CBD invloed uitoefenen op het gedrag van burgers en concrete bijdrage leveren aan de 
pandemische paraatheid en response stimuleren. 
 
Het is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te 
stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden 
en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 
Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit 
voorstel erkent en mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Centraal Bureau Drogisterijbedrijven 
 
 

 
 
 
 
 
Drs. J.J.M. (Jos) Jongstra 
Directeur 
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 
Date: 14 oktober 2021 
Ref: 21030_Ltr_Letter of commitment Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt de Stichting Centre for Human Drug Research (CHDR) steun uit aan het Nationaal 
Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven 
ambities om kennis, technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische 
paraatheid en response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en 
langdurig positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, prof. dr J. (Koos) Burggraaf, in mijn hoedanigheid van CEO bij CHDR, dat CHDR de 
intentie heeft om een in kind bijdrage te leveren APOLLO NL. De invulling en de hoogte van de in kind 
bijdrage is onder andere afhankelijk van de invulling van het project. CHDR is een not-for-profit stichting die 
zich richt op het uitvoeren van klinisch onderzoek, academische research en onderwijs/opleiding. Een van 
de (therapeutische) aandachtsgebieden van CHDR is infectieziekten/immunologie en omvat het ontwikkelen 
van nieuwe onderzoeksmethodologie en onderzoek naar (nieuwe) therapeutische interventies. CHDR is een 
belangrijke partner in het Europese Inno4Vac initiatief en zal in dat kader onder andere humane challenge 
modellen ontwikkelen. 
CHDR is in principe bereid eenmalig het jaarlijkse budget (2.0 miljoen euro) dat besteed wordt aan de 
activiteiten op het gebied van ‘infectieziekten’ in kind in te brengen in het APOLLO project. Het bedrag zal 
ingezet worden over de looptijd van het project en de besteding is ter discretie van het bestuur van CHDR. 
De bestedingen zijn voorzien voor  materiele kosten en kosten voor infrastructuur, onderwijs, en het 
ontwikkelen van biomarkers en de uitvoer van klinisch onderzoek zoals bijvoorbeeld de bovengenoemde 
humane challenge modellen. Een en ander onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven 
investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
CHDR ziet met deze aanvraag grote kansen om waardevolle en valoriseerbare kennis voor Nederland te 
ontwikkelen en daarmee de leidende positie verder uit te breiden.  



APOLLONL | PROPOSITIE 2DE RONDE NATIONAAL GROEIFONDS | MINISTERIE VWS | TOPSECTOR LSH, DEN HAAG, 31 OKTOBER 2021 151

 
 

 
 

 
 

Centre for Human Drug Research |Zernikedreef 8 | 2333 CL Leiden | The Netherlands | Tel +31 71 52 46 400 | Fax +31 71 524 64 99 | info@chdr.nl |www.chdr.nl 
 

CHDR hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee investeert in het 
verdienvermogen en de gezondheid van Nederland.  
 
Vriendelijke groeten, 
 
 

 
______________________ 

 

Naam: J. Burggraaf 

Positie: CEO  

Datum: 27 oktober 2021  
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Deloitte Consulting B.V. 
Gustav Mahlerlaan 2970 
1081 LA Amsterdam 
Postbus 58110 
1040 HC Amsterdam 
Nederland 
 
Tel: 088 288 2888 
Fax: 088 288 9709 
www.deloitte.nl 
 

 
Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, januari 2020’ gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing. 
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
t.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 

Datum Behandeld door Ons kenmerk 

28 oktober 2021 Mathieu van Bergen 
 

 

Onderwerp Uw kenmerk 

Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R   

 

 

Geachte heer Van Meeteren, 

 
Met deze brief spreekt Deloitte steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic 
Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische 
platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response 
stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief 
effect op de Nederlandse economie te realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, in mijn hoedanigheid als Managing Partner Health & Human Services, dat Deloitte de 
intentie heeft om een bijdrage te leveren aan het APOLLONL bestuur en haar samenwerkingspartners in 
de periode 2021-2027. 
 

Deze bijdrage kan op verschillende terreinen betrekking hebben als programma management, monitoren 
van de economische impact, ondersteuning bij het aanvragen van subsidies, het begeleiden van 
valorisatie, het leveren van kennis vanuit ons expert team “Future of Health’, het ondersteunen van 
staatssteun en IP vraagstukken. Het is de intentie om de omvang en de scope van de samenwerking te 
detailleren in nadere besprekingen. De algemene voorwaarde die aan de samenwerking ten grondslag 
ligt is dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal 
Groeifonds daaraan een bijdrage levert.  
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28 oktober 2021 
Mathieu van Bergen  
 

 

 

 

 

 

Deloitte hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee investeert in 
het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 

Vriendelijke groeten, 

 

 

______________________ 

Naam: Mathieu van Bergen 

Positie: Managing Partner Health & Human Services, Deloitte Consulting B.V. 

Datum: 27 oktober 2021 
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              Jollemanhof 13 
                1019 GW Amsterdam / NL 
                www.fabrique.nl 
 

NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
24-10-2021 betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Fabrique [design, communicatie & nieuwe media] B.V. steun uit aan het Nationaal 
Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven 
ambities om kennis, technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de 
pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee 
tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Matthijs Klinkert, in mijn hoedanigheid van algemeen directeur bij Fabrique [design, 
communicatie & nieuwe media] B.V., dat Fabrique [design, communicatie & nieuwe media] B.V. beschikt 
over en de intentie heeft om een bijdrage te leveren aan Pandemic Preparedness & Response ter 
waarde van EUR 140 000 in de periode 2022-2028, in overeenstemming met het geconsolideerde budget 
zoals opgenomen in het projectvoorstel. 

 
Deze toezegging is in de vorm van een in kind bijdrage als in te spenderen uren door medewerkers van 
Fabrique om bijdragen te leven op het gebied van kennis en kunde ten aanzien van het ontwerpen voor 
gedragsverandering. Het is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter 
beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk 
plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 
Fabrique [design, communicatie & nieuwe media] B.V. hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote 
belang van dit voorstel erkent en mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van 
Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 

               
Matthijs Klinkert 
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FAIR Solutions BV 
Petronella Moenslaan 7 
3818 WM, Amersfoort 
 
Aan: NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 
19 October, 2021 
 

 
Letter of support Nationaal Groeifondsvoorstel Pandemic Preparedness & Response 

 
 
Beste Nico, 
 
Met deze brief spreekt FAIR solutions steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel 
Apollo NL en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische platforms, producten en 
diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-
private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de 
Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Wouter Franke, in mijn hoedanigheid van co-founder, dat FAIR Solutions de 
intentie heeft om een bijdrage te leveren aan Apollo NL. Deze bijdrage is in overeenstemming 
met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel en vertegenwoordigd 
een waarde van minimaal €30.000 in kind met mogelijke additionele bijdragen op basis van 
potentiële omzetdeling.   
 
De in kind bijdrage van €30.000 door FAIR Solutions is gebaseerd op de levering van een cloud 
Fair Data Point (FDP), inclusief support om de integratie van het cloud FDP in de Apollo NL te 
bepalen. Deze FDP kan op meerdere manieren ingezet worden, onder andere in de context van 
het beschikbaar maken van persoonlijke data binnen een PGO. Het is de verwachting dat naast 
deze initiële in kind FDP er meerdere instanties nodig zullen zijn om de volledige data 
architectuur te verwezenlijken.  
 
Wij kunnen als sterk innovatieve MKB partner vanzelfsprekend niet op voorhand grote financiële 
commitments uit bestaande middelen toe te zeggen. Desalniettemin zijn wij bereid om naast 
onze in kind bijdrage een conditionele in cash bijdrage te leveren die gebaseerd zal zijn op 
gerealiseerde omzet als gevolg van het project, bijvoorbeeld door gerealiseerde PGO/FDP 
installaties of hosting fees voor wetenschappelijke data. Deze zal bestaan uit een percentage 
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FAIR Solutions BV.  – Petronella Moenslaan 7, 3818 WM, Amersfoort - KVK:77564952

van 10% van de inkomsten die direct als gevolg van het project worden gerealiseerd. Wij 
kunnen deze leveren aan het project op basis van open standaarden en conform de FAIR 
principes. Het is onze intentie om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter 
beschikking te stellen, ervan uitgaande dat de in het voorstel beschreven investeringen 
plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert.

Hierbij willen wij u ook op de hoogte stellen van het feit dat wij gelijkwaardige toezegging doen 
aan andere NGF voorstellen/projecten, waaronder MedTech-NL en bijvoorbeeld Health-RI. Wij 
zijn van mening dat onze bijdrage (waaronder de PGO/FDP combinatie module) voor al deze 
projecten en ook voor AINed (toegang tot real world observations voor AI gebaseerde 
gedistribueerde analyse) van fundamenteel belang is en zo generiek toepasbaar dat wij na 
toekenning van de fondsen een gezamenlijke regeling zouden willen voorstellen. 

FAIR solutions hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en 
mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland.

Wij verwachten als bedrijf in het kader van een nationale FAIR data infrastructuur een 
significante direct gerelateerde omzet te kunnen realiseren en zijn graag bereid om daarvan een 
deel in te zetten om verdere innovatie, verbeteringen en schaling van de beoogde FAIR en 
gedistribueerde data infrastructuur te helpen vormgeven. Dit alles in anticipatie van een 
geconsolideerde data en analyse aanpak in het kader van HEALTH-RI en AiNed waar relevant. 
De huidige LSH-TKI projecten TWOC (Trusted world of Corone) en C4Yourself (Citizen 
Centered and Controlled Capture of COVID data) waarin wij participeren zullen zeker als 
belangrijke input voor het project van groot belang zijn. 

Hartelijke groet,

Wouter Franke
Co-Founder
FAIR Solutions BV
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Farmresult B.V. 
Kerspel 9 
7642 AP Wierden  
T. +31546 648373 
E.  info@farmresult.com | W. www.farmresult.com 
 
Bank: Rabobank IBAN NL44RABO0115710175 
KvK: 54335825 
VAT: NL 851263793B01 
          
 
NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
Datum: 25-10-2021 
 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt FarmResult B.V. steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic 
Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische 
platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren 
in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de 
Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Richard ten Cate in mijn hoedanigheid van Algemeen Directeur bij FarmResult B.V., dat 
FarmResult B.V. beschikt over en de intentie heeft om een in-kind bijdrage te leveren aan Programmalijn 2, 
de expertise rond vroege diagnostiek en Programmalijn 6 de infrastructuur om Big Data te genereren in 
vroegdiagnostiek en trail ondersteuning ter waarde van EUR 40.000, in overeenstemming met het 
geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel. 
 
Deze bijdrage is in de vorm van het beschikbaar stellen van het dataplatform om real time stal gegevens 
(klimaat, voergift, watergift, gewicht, etc) bij een groot aantal veehouderijen te verzamelen in combinatie met 
onze Standard Operating Procedure App (hiermee zijn gerichte vragen te stellen op specifieke momenten in 
de levensfases van dieren) en eventueel laboratorium uitslagen. Daarnaast de ontwikkeling van services 
waarbij met behulp van machine learning en AI technieken vroegdiagnostiek wordt ondersteunt. Eerste 
veldtesten bij het voorspellen van salmonella bacteriedruk bij vleesvarkens zijn veelbelovend. Het is de 
intentie om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder 
voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal 
Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 
FarmResult B.V. hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee 
investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
______________________ 

Naam: Drs. R.J.G. ten Cate  Datum: 25-10-2021 

Positie: Algemeen Directeur 
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FLORATES

NGF Pandemic Preparedness & Response
TKI Bureau LSH (Health~Holland)
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

19.10.2021

Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R

Geachte heer Van Meeteren,

Met deze brief spreekt Florates BV steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel "Pandemic
Preparedness & Response" (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische
platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren
in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de
Nederlandse economie zullen realiseren.

Hierbij bevestig ik, Joost Thijssen, in mijn hoedanigheid van Directeur bij Florates BV dat Florates
BVbeschikt over en de intentie heeft om een in-kind bijdrage te leveren aanPP&R ter waarde van EUR
150.000 in de periode 2023-2026, in overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in
het projectvoorstel.

Deze bijdrage is in de vorm van innovatieve functionele diagnostiek van het veterinaire microbioom voor de
verbetering van Animal Health zonder antibiotica te hoeven gebruiken en het is de intentie om deze bijdrage
volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het
voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de
gevraagde bijdrage levert.

Florates BV hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee investeert in
het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland.

Vrierdalike groeten,

Naam: Joost Thijssen

Positie: Directeur

Datum: 19.10.2021

NGFPP&R: "Science for industry, causing impact on economy and society"
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 GO	FAIR	FOUNDATION	
Poortgebouw N-01, Rijnsburgerweg 10, 

 2333AA Leiden, The Netherlands 
www.go-fair.org 

 

 

Re : LoI Nationaal Groeifondsvoorstel APOLLONL    22 Oktober 2021 
 
NGF voorstel Pandemic Preparedness & Response APOLLONL 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt de GO FAIR Foundation steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) 
voorstel voor “Pandemic Preparedness & Response” (APOLLONL) en de daarin 
beschreven ambities om kennis, technologische platforms, producten en diensten te 
ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private 
samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de 
Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Drs. Bert Meerman, in mijn hoedanigheid van Directeur van de GO FAIR 
Foundation (GFF), dat de GFF beschikt over en de intentie heeft om een bijdrage te leveren 
aan APOLLONL in de periode 2022-2029, in overeenstemming met het geconsolideerde 
budget zoals opgenomen in het projectvoorstel. 
 
Wij ondersteunen het APOLLONL project van harte en zullen waar mogelijk ons expertise 
netwerk en onze  interne expertise inzetten om het project tot een succes te helpen maken. 
Als relatief kleine stichting, zonder winstoogmerk, zal onze in-kind bijdrage vanzelfsprekend 
gelimiteerd moeten zijn, maar wij zullen graag onze expertise en tooling inzetten voor het 
ontwikkelen van certificeerbare FAIR data schema’s.  Wij werken voor dit project graag samen 
met de data stewards van het Apollo NL project, en met name ook ‘centraal’ met resources 
van Health-RI en AiNed. 
Hierdoor kunnen wij waarborgen dat de FAIR principes bij alle APOLLONL partners optimaal 
worden geïmplementeerd en de aansluiting op de ontwikkelende nationale infrastructuur wordt 
gerealiseerd. De actuele schema-administratie, norm ontwikkeling en kwalificatie voor FAIR 
aspecten zal worden gedaan door het NEN in nauwe samenwerking met onze stichting. 
 
______________________ 

Naam: Drs. Bert Meerman 

Positie: Directeur GO FAIR Foundation 

Plaats  :  Leiden      Datum: 22-10-2021 



APOLLONL | PROPOSITIE 2DE RONDE NATIONAAL GROEIFONDS | MINISTERIE VWS | TOPSECTOR LSH, DEN HAAG, 31 OKTOBER 2021166
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 
Asten, 28-10-2021 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Greenhabit BV steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic 
Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische platforms, 
producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-
private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse 
economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Chantal Linders, in mijn hoedanigheid van CEO bij Greenhabit BV, dat Greenhabit BV zich 
committeert aan en beschikt over en de intentie heeft om een bijdrage te leveren aan Lijn 5, “Sociaal-
maatschappelijke en economische strategieën gericht op predictie, preventie en interventies” ter waarde 
van EUR 60.000 euro in de periode 2022-2028, in overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals 
opgenomen in het projectvoorstel. 
 
Deze bijdrage is in de vorm van ontwikkeling, realisatie en levering van de Greenhabit interventie voor Preventie 
met als doel voorkomen van ziektes en ter voorbereiding op een mogelijke nieuwe pandemie en het is de intentie 
om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de 
in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de 
gevraagde bijdrage levert. 
 
Greenhabit BV hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee investeert in het 
verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 

 

Naam: Chantal Linders  

Positie: CEO 

Datum: 28-10-2021 
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN DEN HAAG 
 
 
Betreft : Letter of Intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
Datum : 25 oktober 2021 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt HALIX B.V. steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel 
“Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om 
kennis, technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de 
pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private samenwerking en 
daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse economie 
zullen realiseren. 

Hierbij bevestig ik, Alex Huybens, in mijn hoedanigheid van CEO bij HALIX B.V., dat HALIX 
B.V. beschikt over en de intentie heeft om een in-kind en cash bijdrage te leveren aan 
Programmalijn 3 (Vaccin Ontwikkeling en Implementatie in al zijn facetten ) ter waarde van 
EUR 49,5 miljoen in de periode 2022-2025, in overeenstemming met het geconsolideerde 
budget zoals opgenomen in het projectvoorstel. 

Deze bijdrage is in-kind en cash ter grootte van 50% van het benodigde budget van EUR 
99,0 miljoen voor het uitbouwen, inrichten, valideren en in gebruik nemen van additionele 
cGMP ruimtes onder BioSafety Level 3 (BSL-3) in het bestaande gebouw in het Leiden 
BioScience Park, en het is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het 
projectvoorstel, ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel 
beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan 
de gevraagde bijdrage levert. 

De zo ontstane capaciteit is ruim voldoende om de gehele Nederlandse bevolking tijdig te 
kunnen vaccineren in het geval van een nieuwe pandemie. Deze capaciteitsuitbreiding zal 
de Nederlandse overheid ook in staat stellen om aan andere landen vaccin en andere, in 
een pandemie zetting noodzakelijke producten, te leveren, hetgeen een economisch 
voordeel van onschatbare waarde zal opleveren voor Nederland. 

HALIX B.V. hoopt en gaat ervanuit dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit 
voorstel erkent en mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van 
Nederland. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
______________________                        _________________________________ 
Naam: Alex Huybens                                    Naam: Harry Flore 
Positie bestuurder: CEO                              Positie bestuurder: Voorzitter Raad van                                                           

Commissarissen, HAL Allergy Holding B.V. 

 
 
 
 
HALIX B.V. 
Part of HAL Allergy Group 
Tel: +31(0)88 / 19 59 000 
Fax: +31(0)88 / 19 59 001 
www.halix.nl 
KvK Den Haag 56645228 
 
Postal address: 
P.O. Box 1204 
NL-2302 BE Leiden 
 
Visiting address: 
Tinbergenweg 1 
NL-2333 BB Leiden 
 
Delivery of goods: 
Tinbergenweg 1 
NL-2333 BB Leiden 

DocuSign Envelope ID: 1C9F8CCA-8011-46B8-AEDB-CDF86A67BC59
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ACADEMIE TOEGEPASTE 
BIOWETENSCHAPPEN EN CHEMIE  

Postbus 6960 
6503 GL  Nijmegen  
Laan van Scheut 2 
6525 EM Nijmegen 
T +31 (0)24 000 00 00 
www.han.nl 

NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 

 
 
  Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt de HAN University of Applied Sciences (HAN-UAS) steun 
uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & 
Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische 
platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid 
en response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd 
een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse economie zullen 
realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Harmen Neidig, in mijn hoedanigheid van directeur Academie 
Toegepaste Biowetenschappen Chemie (ATBC) bij HAN-UAS, dat HAN-UAS de 
intentie heeft om een in kind bijdrage te leveren aan diagnostica & therapeutics] in 
de periode 2022-2027, in overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals 
opgenomen in het projectvoorstel.  
 
Deze bijdrage is in de vorm van: 
Een bijdrage uit het HAN Biocentre. In samenwerking met Protinhi zal HAN 
BioCentre zoeken naar nieuwe effectieve middelen ter bescherming tegen en 
bestrijding van, microbiele infecties (bacterien en schimmels).  
Omics-technieken zullen worden ingezet om de biodiversiteit van microben en 
planten te screenen. Op basis van gevonden nieuwe eiwitfuncties en 
plantinhoudstoffen (bijv. in de klasse van cyclotides) worden vervolgens specifieke 
bibliotheken opgezet van stoffen en, via chemische omzetting, afgeleide stoffen. 
Deze bibliotheken verhogen de kans om werkzame middelen te vinden sterk. 
Tegelijkertijd worden high throughput assays ontwikkeld om de werkzaamheid van 
de bibliotheken snel te kunnen testen.  
Het is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter 
beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven 
investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de 
gevraagde bijdrage levert. 
 
HAN-UAS hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel 
erkent en mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Harmen Neidig MA  
Academiedirecteur 
Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie 

Nijmegen, 14 oktober 2021 

 

Subject: 

Letter of intent Nationaal 

Groeifondsvoorstel PP&R 
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NGF PP&R: “Science for industry, causing impact on economy and society” 

 

 

 

 

NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 
28-10-2021 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Health Innovation Netherlands (HI-NL) steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) 
voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en 
response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig 
positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
HI-NL partners beschikken over benodigde expertises om onderzoek naar de kosten-effectiviteit van niet-
medicinale innovaties uit te voeren. De bijdrage vanuit HI-NL ligt in de vorm van het mobiliseren van de 
benodigde expertise voor het uitvoeren van impact en kosten-effectiviteits analyses (inclusief zogenoemde 
early Health Technology Assessments), onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen 
daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 
Wij hopen dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee investeert in het 
verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 

                          
______________________    ________________________ 

Naam: prof. Dr. Carl Moons    Naam: prof. Dr. Maroeska Rovers 

Director HI-NL      Director HI-NL 

Datum: 28 oktober 2021    Datum: 28 oktober 2021 
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 
Zeist, 25 oktober 2021 
 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Health-Ecore B.V. steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic 
Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische 
platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren 
in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de 
Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, prof. dr. Cornelis Boersma in mijn hoedanigheid van CEO-Directeur bij Health-Ecore B.V., 
dat Health-Ecore beschikt over en de intentie heeft om bijdrage te leveren aan het PP&R programma in de 
periode 2022-2028. Dit op consultancy/projectbasis in overeenstemming met het geconsolideerde budget 
zoals opgenomen in het projectvoorstel. 
 
Deze bijdrage is in de vorm (specifiek) beschikbare kennis en expertise zal flexibel op basis van specifieke 
project/adviesverzoeken geleverd worden en het is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het 
projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen 
daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 
Health-Ecore B.V. hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee 
investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 

 
______________________ 
Naam: Prof. dr. C. Boersma 

Positie: CEO-Directeur 

Datum: 25 oktober 2021 
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Health~Holland | Top Sector Life Sciences & Health 
Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN, The Hague | The Netherlands 
T +31 70 205 1400 | http://www.health-holland.com 

 
 
APOLLONL 
TKI Bureau LSH 
t.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
 
19 oktober 2021 
 
Betreft: Steunbetuiging 
 
Geachte initiatiefnemers, 
 
Health‐Holland (Topsector Life Sciences & Health) heeft met belangstelling kennisgenomen 
van uw voorstel “APOLLONL” in het kader van het Nationaal Groeifonds.  
 
Health‐Holland  ondersteunt  dit  voorstel  en  de  daarin  beschreven  ambities  om  kennis, 
technologische  platforms,  producten  en  diensten  te  ontwikkelen  die  de  pandemische 
paraatheid en response stimuleren in publiek‐private samenwerking en daarmee tegelijkertijd 
een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Het voorstel sluit goed aan bij de visie en doelen van Health‐Holland in het kader van de door 
het  ministerie  geformuleerde  missies  op  het  gebied  van  het  maatschappelijk  thema 
Gezondheid & Zorg. Tevens zal in geval van een nieuwe pandemie Health‐Holland net als in 
2020, acuut het PPS instrument voor speciale calls inzetten (2020 ‐ inzet ruim 11 miljoen cash). 
 
Bij honorering van het voorstel zal Health‐Holland waar mogelijk de aansluiting zoeken bij 
“APOLLONL” door de inzet van haar specifieke expertise en/of door het beschikbaar stellen 
van ons netwerk. Tevens zullen wij, indien van toepassing, het PPS‐toeslag instrument voor 
publiek‐private samenwerking inzetten.   
 
Health‐Holland verneemt te zijner tijd van de indieners graag de appreciatie voor het voorstel 
door de Commissie Dijsselbloem en het honoreringsbesluit door het Kabinet. 
 
Namens Bestuur en Topteam van Health‐Holland 
 
Met vriendelijke groet, 

Henk J. Smid            Ir. Carmen (C.F.M.) van Vilsteren 
Voorzitter van het bestuur        Chair Top Sector Life Sciences & Health 
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NGF voorstel Pandemic Preparedness & Response APOLLONL 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
Utrecht, 26 oktober 2021 
 
Betreft: Steunbetuiging Groeifondsvoorstel Apollo-NL 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Stichting Health-RI haar steun uit aan het voorstel van het ApolloNL 
consortium voor het Nationaal Groeifonds, en de daarin beschreven ambities om een schaalbare 
infrastructuur te realiseren op het vlak van pandemic preparedness & resilience.  
 
In het bijzonder spreken wij onze steun uit voor samenwerking met uw consortium bij de realisatie van 
Programmalijn 6 (PL6), gericht op het horizontaal ondersteunende FAIR Data programma van 
ApolloNL. De voorgestelde activiteiten sluiten nauw aan op de door Health-RI met steun van het 
Groeifonds de komende jaren op te bouwen nationale gezondheidsdata infrastructuur voor onderzoek 
en innovatie.  
 
Wij hebben met u afgestemd over de inrichting van PL6 zodat de gerealiseerde data-aanpak voor het 
specifieke onderzoeks- en innovatie-werkveld geadresseerd door het ApolloNL consortium (pandemic 
preparedness & resilience) past in de FAIR-gebaseerde Health-RI architectuur en werkstructuren. 
Health-RI committeert zich om, bij financiering van het ApolloNL programma, een gezamenlijke 
taskforce op te zetten die de integratie van ApolloNL PL6 in Health-RI nader invult. Doelstelling is de 
in het kader van het ApolloNL programma verzamelde data via de Health-RI infrastructuur FAIR 
beschikbaar te maken voor onderzoek en innovatie, en hierin aan te sluiten op het Health-RI 
afsprakenstelsel.  
 
We hebben afspraken gemaakt over de zaken die onder de vlag van ApolloNL zelfstandig moeten 
worden ingericht en gebudgetteerd voor de data-aspecten die horen bij het project zelf, inclusief de 
aansluitkosten bij de gezondheidsdata infrastructuur van Health-RI en het trainingsprogramma dat wij 
kunnen aanbieden. In dit kader ondersteunen wij de aanpak dat in dit project de kosten worden 
gebudgetteerd voor data generatie, FAIRificatie van data en data-opslag, inclusief de kosten voor 
grootschalige analyse en de data stewardship capaciteit en training. Wij gaan er verder vanuit dat de 
partners in het ApolloNL project voldoende data stewardship capaciteit opbouwen. Wij zullen vanuit 
Health-RI trainingsprogramma’s en expertise aanbieden voor training en supervisie van data 
stewards in het ApolloNL project. 
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Stichting Health-RI hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en 
mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. Wij zien het als onze 
nationale rol en opdracht om in afstemming met uw consortium en eventuele andere grotere nationale 
programma’s tot een schaalbare aanpak te komen in het realiseren van een nationale 
gezondheidsdata-infrastructuur voor onderzoek en innovatie, met nauwe betrokkenheid van overheid, 
publieke en private stakeholders. Wij hebben er vertrouwen in dat we met de voorgenomen 
samenwerking met het ApolloNL consortium een belangrijke stap in deze richting kunnen zetten.  
 
Succes met het vervolg van dit traject.  
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
______________________ 

 

Naam: mevrouw mr. Leone Flikweert 

Positie: Chief Executive Officer 

Datum: 26 oktober 2021 
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NGF PP&R: “Science for industry, causing impact on economy and society” 

NGF Pandemic Preparedness & Response
TKI Bureau LSH (Health~Holland)
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

26-10-2021
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R

Geachte heer Van Meeteren,

Met deze brief spreekt Health-Thing Movement B.V. steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel 
“Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response 
stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect 
op de Nederlandse economie zullen realiseren.

Hierbij bevestig ik, Rob in ‘t Zand, in mijn hoedanigheid van Algemeen Directeur bij Health-Thing Movement 
B.V., dat Health-Thing Movement B.V. beschikt over en de intentie heeft om een in-kind bijdrage te leveren 
aan het Groeifonds ter waarde van EUR 400.000 in de periode 2022-2026, in overeenstemming met het 
geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel.

Deze bijdrage is in de vorm van het beschikbaarstellen van het Health-Thing leerplatform en ondersteunde 
methodologie en engagement activiteiten bij één subpopulatie gedurende de periode 2022-2026 en het is de 
intentie om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder 
voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal 
Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert.

Health-Thing Movement B.V. hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en
mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland.

Vriendelijke groeten,

______________________

Naam: Rob in ‘t Zand

Positie: Algemeen Directeur

Datum: 26 oktober 2021
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
Den Haag, 26 oktober 2021  
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt samenwerkingsverband IVIDO b.v. en zorgnetwerkcoöperatie HINQ  steun uit aan het 
Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R, APOLLO) en de 
daarin beschreven ambities om kennis, technologische platforms, producten en diensten te 
ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private samenwerking en 
daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse economie zullen 
realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Hans Niendieker in mijn hoedanigheid van CEO van Ivido B.V. en bestuurder van HINQ, 
dat Ivido B.V. en HINQ de intentie hebben om een bijdrage te leveren aan de FAIR datainfrastructuur, 
gebruik van PGO’s (healthvaults) en ontsluiting van bronssytemen (EPD, XIS) naar een FAIR datapoint die 
ondersteunend is aan de doelstellingen van PP&R.  
De FAIR architectuur (o.a. door toepassing van FHIR standaarden) en inbedding in het zorgsysteem (o.a. 
MedMij) maakt het tevens mogelijk dat deze infrastructuur op een open en herbruikbare manier ingezet kan 
worden t.b.v. verschillende programma’s, zoals Medtech, HealthRI, NLAIC, en Pharma-NL die zich richten 
op onderzoek en AI waarbij de FAIR principes de basis vormen. Wij spreken hiermee dus ook onze intentie 
uit voor de ondersteuning van deze programma’s.  
 
De missie van de samenwerking tussen Ivido en HINQ is “patient empowerment and collaborative care”. Wij 
denken dat de samenwerking met bovengenoemde projecten daar stevig aan kan bijdragen en voor alle 
betrokkenen partijen tot een versnelling kan leiden van de projectdoelstellingen en onze missie.  
Ivido is een startup en HINQ is een coöperatie zonder winstoogmerk die beiden nog in de investeringsfase 
zit. Met onze beperkte middels spreken HINQ en Ivido hun intentie voor een gezamenlijke inkind bijdrage ter 
waarde van 25.000 EUR per jaar over in de periode (2023-2027, 5 jaar)  derhalve in totaal 125.000 EUR. Dit 
in overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel. 
 
Daarnaast ontvangt Ivido b.v. van VWS een bijdrage per actieve PGO gebruiker (Netto EUR 6,20). Ivido is 
bereid een deel daarvan (max 20%) beschikbaar te stellen voor innovatiebudget in deze projecten indien het 
aantal PGO gebruikers zodanig groot wordt dat er substantiële schaalvoordelen ontstaan. Dit is derhalve 
een geconditioneerde in cash bijdrage onder de voorwaarden:  

- Projecten stimuleren instroom PGO gebruikers en breed gebruik van de PGO in Nederland. 
- Toezegging van VWS (of andere partij) voor financiering per PGO gebruiker per jaar aan PGO’s. De 

huidige VWS regeling loopt tot/met 2022. 
- Andere PGO’s doen onder dezelfde condities mee als Ivido PGO. 
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Ivido B.V. en zorgnetwerkcoöperatie HINQ hopen dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit 
voorstel erkent en mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
______________________ 

Naam: drs. Ing. Hans Niendieker 

Positie: CEO Ivido b.v. en bestuurder zorgnetwerkcoöperatie HINQ   

Datum: 26 oktober 2021 
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
15-10-2021 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Hogeschool Rotterdam steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel 
“Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid 
en response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en 
langdurig positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, mevrouw Zakia Guernina, in mijn hoedanigheid van lid College van Bestuur bij 
Hogeschool Rotterdam, dat Hogeschool Rotterdam de intentie heeft om een in-kind bijdrage te 
leveren aan programmalijn 2 en 4 ter waarde van EUR 250 000 in de periode 2022-2030, in 
overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel. Deze 
middelen worden aangewend vanuit de bekostiging van de hogeschool voor lectoraten, voor inzet van 
docenten alsmede mogelijk andere (subsidie-)gelden. 
 
Deze bijdrage is in de vorm van praktijkonderzoek op het gebied van valorisatie en implementatie van 
zorgtechnologie ten behoeve van de programma activiteiten, mede met en door studenten, docenten 
en het werkveld (bedrijven en instellingen) en het is de intentie om deze bijdrage volgens de planning 
van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven 
investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage 
levert. 
 
Hogeschool Rotterdam hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en 
mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Drs. Z. Guernina  
College van Bestuur 
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 
24 oktober 2021 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Stichting Health Resilience Alliance steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) 
voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en 
response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig 
positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Eric-Jan F. de Roode, in mijn hoedanigheid van secretaris bij Stichting Health Resilience 
Alliance, dat Stichting Health Resilience Alliance beschikt over en de intentie heeft om een (cash en/of in-
kind) bijdrage te leveren aan programmalijn 4, productie en logistieke ketens inclusief signalering, ter 
waarde van EUR € 25.390.149, in de periode 2022-2026, in overeenstemming met het geconsolideerde 
budget zoals opgenomen in het projectvoorstel. 

 
Deze bijdrage is in de vorm van “het trainen en oefenen van staande crisisorganisaties en 
ketenpartners en het signaleren, monitoren en vastleggen van crisis (early warning) en 
ketengereedheid indicatoren” en het is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het 
projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen 
daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 
Stichting Health Resilience Alliance hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel 
erkent en mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 
 

 
______________________ 

Naam:   Eric-Jan F. de Roode 

Positie:  Secretaris 

Datum:   24 oktober 2021 
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 
24 oktober 2021 
Betreft: Steunbetuiging Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Stichting Health Resilience Alliance steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) 
voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en 
response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig 
positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Eric-Jan F. de Roode, in mijn hoedanigheid van secretaris bij Stichting Health Resilience 
Alliance, dat de Stichting Health Resilience Alliance de intentie heeft om een inspanningsbijdrage te leveren 
aan programmalijnen 4: productie en logistieke ketens en 6: FAIR data stewardship en analytische 

services, middels het actief onder de aandacht brengen van dit project bij onze leden, deelnemers en 
geinteresserden. Deze inspanningsbijdrage zal geleverd worden door middel van een ‘in kind’ bijdrage ter 
waarde van EUR 286.500,- in de periode 2022-2026, in overeenstemming met het geconsolideerde budget 
zoals opgenomen in het projectvoorstel. 
 
De Stichting Health Resilience Alliance hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel 
erkent en mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 
 

 
 
______________________ 

Naam:   Eric-Jan F. de Roode 

Positie:  Secretaris 

Datum:   24 oktober 2021 

 



APOLLONL | PROPOSITIE 2DE RONDE NATIONAAL GROEIFONDS | MINISTERIE VWS | TOPSECTOR LSH, DEN HAAG, 31 OKTOBER 2021182

 

 
 

THE HUMAN VACCINES PROJECT EUROPE 
Stakman Bossestraat 78 

2203GL Noordwijk 
The Netherlands 

humanvaccinesproject.org 

THE HUMAN VACCINES PROJECT 
One Penn Plaza, Suite #6178 

New York, NY 10119 
T. 646 441 0894 

humanvaccinesproject.org 
 

  

TKI Bureau LSH (Health Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
New York / Amsterdam        21 October 2021 
 
Subject: Letter of intent National Growth fund proposal Apollo.NL 
 
Dear Dr. Van Meeteren, 
 
With this letter, The Human Vaccines Project Inc (HVPI) and the Stichting Human Vaccines Project 
Europe (HVPE) express their support to the National Growth fund (NGF) proposal “Apollo.NL’ and the 
therein described ambitions to develop knowledge, technological platforms, products and services 
that stimulate the pandemic preparedness and response in public-private partnership and at the same 
time realize a significant and long-term positive effect on the Dutch economy. 
 
Modeled after the Human Genome Project, which has transformed biomedical research, the Human 
Vaccines Project is seeking to transform how we fight our most devastating diseases by unlocking the 
mechanisms of human immunity — accelerating the development of new vaccines, diagnostics, and 
treatments. The Apollo.NL proposal, in particular Program 3, offers an important opportunity for The 
Netherlands to contribute not only to transforming our capabilities to produce vaccines that can protect 
against disease and block spread, but also to an in-depth understanding of the human immune system, 
the human body’s primary mechanism for staying healthy. Decoding it should be central to our efforts to 
understand and fight disease, whether non-communicable or infectious. 

We hereby confirm, Dr. Wayne Koff, in my capacity as President and CEO of the HVPI, and Dr. Frans 
van den Boom, Executive Director of HVPE, that HVPI and HVPE fully support the PP&R proposal to the 
NGF. HVPI and HVPE can contribute to the implementation of the proposal by connecting the Dutch 
research community and scientific efforts to the HVP’s global consortium, providing scientific support and 
guidance, ensuring that data generated are part of the biggest dataset of biomedicine at a population 
scale. This data will be used to create the first AI model of the human immune system, which will help us 
speed up the testing process and make the development of vaccines and treatments faster, cheaper and 
more effective.  
It is the intention to make this contribution available according to the planning of the project proposal, 
under the condition that the investments described in the proposal actually take place and that the 
National Growth Fund makes the requested contribution. 

 
HVPI and HVPE hope that the National Growth Fund will recognize the significant importance of this 
proposal that will contribute to the earning capacity and health of the Netherlands.  
 
Kind regards, 
 
 
 
         
Dr Wayne Koff       Dr. Frans van den Boom 
President and CEO      Executive Director Europe  

DocuSign Envelope ID: DDF818DC-097A-42E3-9148-F3E6D97FF01A
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
October 27 2021 
 
Subject: Letter of intent National Growth fund proposal PP&R 
 
 
Dear Prof. Dr. Van Meeteren, 
 
With this letter, Stichting International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), the Netherlands,  
expresses support to the National Growth fund (NGF) proposal “Pandemic Preparedness & 
Response” (PP&R) and the therein described ambitions to develop knowledge, 
technological platforms, products and services that stimulate the pandemic preparedness 
and response in public-private partnership and at the same time realize a significant and 
long-term positive effect on the Dutch economy. 
 
Introduction to IAVI 
IAVI, a nonprofit scientific research organization, is dedicated to addressing urgent, unmet 
global health challenges. We are an international organization with offices in the US, The 
Netherlands, India, Kenya and South Africa, and is supported through funding by governments 
(including the Netherlands government through the Ministry of Foreign Affairs), philantropic 
organizations and the private sector. IAVI has extensive experience in vaccine design and 
development, with laboratory infrastructure, a product development centre, and access to a 
global network of clinical research centres. IAVI has a main focus on emerging infectious 
diseases, and the portfolio includes vaccines in clinical trials against Lassa virus, and vaccine 
candidates against SARS-CoV-2, Marburg virus, and Sudan virus in pre-clinical development. 
To enable global access to emerging infectious diseases therapeutics and vaccines, we have 
partnered with Batavia Biosciences to accelerate the development of viral-vectored vaccines 
for emerging infectious diseases. By working with Batavia Biosciences, the partnership 
leverages IAVI’s pre-clinical, non-clinical, and clinical product development expertise while 
Batavia Biosciences brings their state-of-the-art manufacturing approach for highly intensified, 
modular vaccine production. This partnership is leading to the development of an end-to-end 
platform for flexible, low-cost production of epidemic preparedness vaccines. This collaboration 
can also enable the development of vaccine candidates to address the threat of future global 
disease outbreaks.  

IAVI’s viral hemorrhagic fever vaccine candidates currently in development are to prevent 
disease caused by Lassa virus, Marburg virus, and Ebola Sudan virus. These agents are high-
priority public health threats with high case fatality rates, as well as potential bioterrorism 
threats. The vaccine candidates are designed at IAVI’s Vaccine Design and Development 
Laboratory (DDL) in Brooklyn, New York, through a license that IAVI acquired from the Public 
Health Agency of Canada (PHAC) for the utilization of the recombinant vesicular stomatitis 
virus (VSV) vector. This same platform was used to produce Merck’s highly efficacious Ebola 
Zaire virus vaccine, Ervebo®, recently approved by the European Commission, the U.S. FDA, 
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TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Innatoss Laboratories B.V. uit mee te willen werken aan het Nationaal 
Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin 
beschreven ambities om kennis, technologische platforms, producten en diensten te 
ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private 
samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de 
Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Anja Garritsen, in mijn hoedanigheid van Algemeen Directeur bij Innatoss 
Laboratories B.V. , dat Innatoss Laboratories B.V. beschikt over en de intentie heeft om een 
in kind bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van testen ten behoeve van programmalijnen 
1 (surveillance), 2 (diagnostiek), en 3 (vaccine trials) ter waarde van EUR 75,000 in de 
periode 2022-2026, in overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals opgenomen 
in het projectvoorstel. 
 
Deze in-kind bijdrage is in de vorm van een inbreng van ondergetekende t.a.v. de kennis en 
kunde van Innatoss (400 uur in totaal gedurende de looptijd van het project). Het is de 
intentie om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te 
stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk 
plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert.  
 
Innatoss heeft verder de intentie en behoefte om een actieve bijdrage leveren aan het 
daadwerkelijk ontwikkelen van nieuwe testen voor surveillance (bijvoorbeeld t.b.v. 
WP1.4), diagnostiek (WP2.1  & 2.2) en translational vaccinology (WP 3.3). Op al deze 
gebieden heeft Innatoss expertise opgebouwd in haar Q-koorts-, Lyme en COVID-19 
programma’s. Het bedrijf heeft op  deze gebieden o.a. samengewerkt met Massachussetts 
General Hospital, het Jenner Instituut, Qiagen en Quidel. Deze kennis wil Innatoss graag 
inzetten voor het “Pandemic Preparedness & Response” programma. 
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Een voorwaarde voor deelname van Innatoss als klein bedrijf is dat de kosten door het 
programma vergoed worden tegen minimaal de gemaakte loonkosten + 50% en 100% 
vergoeding van materialen en overige kosten. Innatoss is niet in staat om voor deze 
activiteiten een eigen bijdrage te leveren.  
 
Innatoss Laboratories B.V. hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit 
voorstel erkent en mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
______________________ 

Naam:  Anja Garritsen  

Positie: Algemeen Directeur 

Datum:  25 oktober 2021 
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NGF PP&R: “Science for industry, causing impact on economy and society” 

NGF Pandemic Preparedness & Response
TKI Bureau LSH (Health~Holland)
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

22 oktober 2021
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R

Geachte heer Van Meeteren,

Met deze brief spreekt Jumbo Supermarkten steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel 
“Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en 
response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig 
positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren.

Hierbij bevestig ik, Robert Jan Koens, in mijn hoedanigheid van manager Foodcoach bij Jumbo 
Supermarkten B.V., dat Jumbo Supermarkten B.V. beschikt over en de intentie heeft om een in-kind bijdrage 
te leveren aan Lijn 5, “Sociaal-maatschappelijke en economische strategieën gericht op predictie, 
preventie en interventies” ter waarde van EUR 250.000 in de periode 2022-2028, in overeenstemming met 
het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel.

Deze bijdrage is in de vorm van de inzet van medewerkers en voedings- en gedragexperts, het uitvoeren 
van testen in supermarkten alsmede inzet van Foodcoach technologie en het is de intentie om deze bijdrage
volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het 
voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de 
gevraagde bijdrage levert.

Jumbo Supermarkten B.V. hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en
mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland.

Vriendelijke groeten,

______________________

Naam: mr. R.J.B.T. Koens

Positie: Manager Foodcoach

Datum: 22 oktober 2021
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 
 
18 oktober 2021 
Betreft: Letter of Intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R Apollo NL 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt de Logistics Community Brabant (LCB), vertegenwoordigd door de penvoerder van 
dit consortium Breda University of Applied Sciences (BUas), steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) 
voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) Apollo NL en de daarin beschreven ambities om 
kennis, technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en 
response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig 
positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
Hierbij bevestig ik, Dr. Jorrit K. Snijder, in mijn hoedanigheid van Voorzitter van het College van Bestuur van 
de Stichting Breda University of Applied Sciences, dat LCB de intentie heeft expertise te leveren aan het 
nationaal groeifondsvoorstel Pandemic Preparedness and Reponse Apollo NL in de programmalijn 4, in de 
vorm van onderzoeks- en onderwijscapaciteit. 
 
Binnen LCB is zorglogistiek en daarbinnen health care supply chains een belangrijk speerpunt van de 
onderzoeks- en innovatieagenda en sluit aan bij LCB-projecten op het gebied van medicijnen supply chains. 
Vanuit promotieonderzoek naar Covid-19 vaccin supply chains ontwikkelen we kennis uit het veld bij 
bedrijven die een rol spelen in vaccin supply chains. Deze onderzoeks- en innovatielijn willen we, gezien het 
maatschappelijke belang, een verdere impuls geven met een duurzame impact. We vinden nadrukkelijk 
aansluiting bij de werkpakketten supply chain (programmalijn 4) van het projectvoorstel PP&R Apollo NL. 
Doel is ook om deze kennis te dissemineren bij pharma-gerelateerde bedrijven, actief in vaccin supply 
chains. Tevens is het van belang om deze bedrijven te ondersteunen in het ontwikkelen van logistieke 
oplossingen die bijdragen aan het opschalingsvermogen van capaciteit, digitale temperatuurmonitoring op 
ketenniveau en robuustere supply chain netwerken. De in te zetten capaciteit zal nog nader worden 
bepaald, maar zal mogelijk enkele FTE’s kunnen bedragen. 
 
 
-Pagina 1 van 2  
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-Pagina 2 van 2 
Letter of Intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R Apollo NL 
 
 
Deze bijdrage is in de vorm van diepgaande kennis over logistiek en supply chain management 
vraagstukken, alsmede kennis over toepassingen in de zorg en medische wereld. Het is de intentie om deze 
bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in 
het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de 
gevraagde bijdrage levert, en de governance zodanig ingericht kan worden dat onze rol als trusted advisor 
voor de publieke zaak niet in het geding komt. 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
 
 
Dr. Jorrit K. Snijder 
Voorzitter College van Bestuur 
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NGF PP&R: “Science for industry, causing impact on economy and society” 

 

 

 

 

NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 
14 Oktober 2021 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Levels Diagnostics B.V. steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel 
“Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en 
response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig 
positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Coen Breedveld, in mijn hoedanigheid van co-founder/CEO bij Levels Diagnostics B.V., 
dat Levels Diagnostics B.V. beschikt over en de intentie heeft om een in-kind bijdrage te leveren aan 
‘Pandemic Preparedness & Response’ ter waarde van EUR 50.000 in de periode 2022-2027, in 
overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel. 
 
Deze bijdrage is in de vorm van het aanleveren van de platform technologie van Levels Diagnostics om 
humaan serum eiwit biomarker discovery uit te voeren. Hiermee kan snel en schaalbaar diagnostiek worden 
ontwikkeld en het is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking 
te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en 
het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 
Levels Diagnostics B.V. hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee 
investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
______________________ 

Naam: Coen Breedveld 

Positie: Co-founder/CEO 

Datum: 14 Oktober 2021 
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NGF Pandemic Preparedness & Response 

TKI Bureau LSH (Health~Holland) 

T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 

Wilhelmina van Pruisenweg 104 

2595 AN Den Haag 
 
 
Utrecht, 27-07-2021 
 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 

 
Beste heer van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners steun uit aan het Nationaal 
Groeifonds (NGF) voorstel “PPaannddeemmiicc  PPrreeppaarreeddnneessss  &&  RReessppoonnssee”” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om 
kkeennnniiss,,  tteecchhnnoollooggiisscchhee  ppllaattffoorrmmss,,  pprroodduucctteenn  eenn  ddiieennsstteenn  ttee  oonnttwwiikkkkeelleenn  die de pandemische paraatheid en 
response stimuleren in ppuubblliieekk--pprriivvaattee  ssaammeennwweerrkkiinngg  en daarmee tegelijkertijd een  ggrroooott  eenn  llaannggdduurriigg  ppoossiittiieeff  
eeffffeecctt  oopp  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  eeccoonnoommiiee  zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Thijs van Mierlo, in mijn hoedanigheid van directeur bij het Landelijk 
Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), dat LSA beschikt over en de intentie heeft om een bijdrage te 
leveren aan Programmalijn 5 “Sociaal-maatschappelijke strategieën gericht op predictie, preventie en 
interventies” ter waarde van EUR 5.000,- in de periode 2022-2024, in overeenstemming met het 
geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel. 
 
Deze bijdrage is in de vorm van als landelijke netwerkorganisatie leveren van capaciteit tot meedenken, 
communicatie over het project en het in stelling brengen van het netwerk van bewonerscollectieven. Het is de 
intentie om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder 
voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal 
Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 
LSA hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee investeert in het 
verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
____________________ 
Naam: Thijs van Mierlo 
Positie: Directeur 
Datum: 18-10-2021 
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Betreft: Letter of Intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt de Universiteit Maastricht, in het bijzonder haar Faculteit Psychologie en 
Neurowetenschappen, steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “ApolloNL: Pandemic 
Preparedness & Response” en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische platforms, 
producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in 
publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de 
Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Harald Merckelbach, in mijn hoedanigheid van decaan van de Faculteit 
Psychologie en Neurowetenschappen (FPN), dat medewerkers van de sectie Toegepaste Sociale 
Psychologie (in het bijzonder de onderzoeksgroep van prof. dr. Rob Ruiter) binnen FPN de intentie 
hebben om een in-kind bijdrage te leveren aan het Groeifonds, in het bijzonder aan de 
programmalijnen 3 en 5. De expertise en tijd die in kind beschikbaar wordt gesteld – ter grootte van 
.05 fte op Hoogleraar niveau gedurende de volledige projectperiode 2022-2028, overeenkomend met 
een totaalbedrag van ongeveer €59.000 – heeft tot doel een theoretische en empirische bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van educatieve programma’s en gedragsinterventies ter verhoging van de 
vaccinatie-geletterdheid onder de Nederlandse bevolking en het bevorderen van meer brede en 
snellere acceptatie van nieuwe vaccins ten tijde van een nieuwe pandemie. Concreet wordt een 
bijdrage geleverd aan onderzoek met en bij burgers en specifieke groepen naar zorgen, 
verwachtingen en kennis over vaccinatie en nieuwe technologieën voor vaccin ontwikkeling, de 
ontwikkeling van evidence-based communicatie-strategieën om de vaccinatie kennis te verhogen, en 
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de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een interventie-toolkit ter bevordering van vaccinatie-
bereidheid en -acceptatie die kan worden ingezet bij een volgende pandemie 
 
Het is de intentie om deze bijdrage in de omvang en volgens de planning van het projectvoorstel ter 
beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen 
daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
Daarnaast committeren wij ons aan het gemeenschappelijke doel om in programma 6 alle data en 
services conform de FAIR principes op te slaan en onder overeengekomen condities voor hergebruik 
beschikbaar te stellen, uiteraard in volledige overeenkomst met de wet op de persoonsbescherming.  
  
Universiteit Maastricht hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en 
mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
 
 

Prof. dr. H. Merckelbach 
Decaan FPN/UM      
 



APOLLONL | PROPOSITIE 2DE RONDE NATIONAAL GROEIFONDS | MINISTERIE VWS | TOPSECTOR LSH, DEN HAAG, 31 OKTOBER 2021206
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NGF Pandemic Preparedness & Response

TKI Bureau LSH (Health~Holland)
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R  Zeist - 18 oktober 2021

Geachte heer Van Meeteren,

Met deze brief spreekt Medworq namens en als gemachtigd vertegenwoordiger van de Covid Data Coalitie 
steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de 
daarin beschreven ambities om kennis, technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die 
de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd 
een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse economie en de gezondheidszorg zullen realiseren.
De doelstellingen vanuit PP&R sluiten naadloos aan op onze ambitie vanuit het consortium COVID Data om een 
maatschappelijke bijdrage te leveren aan het regionaal verzamelen van inzichten en data om COVID of andere 
infectieziekten beter en sneller te bestrijden, en samen met wetenschappers, publieke gezondheidszorg (GGD), 
1e lijns zorg (huisartsen) en ziekenhuizen tot een effectieve pandemische respons te komen. Voor meer ach-
tergrond verwijs ik naar onze website www.covid-data.nl en de bijlage met daarin de achtergronden van de 
ontwikkeling van COVID DATA naar de huidige dienstverlening. 

Hierbij bevestig ik, Guus Vaassen, in mijn hoedanigheid van directeur bij Medworq dat beschikt over en de 
intentie heeft om een cash en in-kind bijdrage te leveren aan een Pandemic Early Warning Systeem (PEWS) ter 
waarde van EUR € 3.3 mio in de periode 2020-2021, als voorinvestering op het geconsolideerde budget zoals 
opgenomen in het projectvoorstel 2022-2027.

De bijdrage van COVID Data bestaat uit de inbreng van de ontwikkelde kennis, programma’s (zoals fijnmazig 
vaccineren), data governance, informatieproducten ontwikkeld op de data infrastructuur en financiële  
investeringen gedaan door de partners binnen COVID Data en een cash investering vanuit verzekeraars  
Zilveren Kruis, VGZ en CZ (2020 en 2021). Partijen hebben aangegeven hun bijdragen en investering in te  
brengen in het PP&R.

KvK 09185368
BTW NL8197.51.601.B01

Rabo 1353.35.221 BIC RaboNL2U
IBAN NL76 RABO0.1353.35.221
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COVID Data vraagt een financiële bijdrage aan het NGF PP&R van € 22.7 mio excl BTW voor de doorontwikkeling 
en landelijke uitrol van het Pandemic EWS voor de jaren 2022-2027. Een specificatie van de begroting is als bij-
lage toegevoegd bij deze LOI. Een belangrijk deel van deze investering is het inrichten van de data governance 
door middel van verwerkersovereenkomsten met 5000 huisartsen, 25 GGD organisaties en 70 ziekenhuizen.

Een Pandemic EWS heeft voor diverse partijen in de regio- en productieketen meerwaarde. We verwachten  
dan ook dat toepassingen op het Pandemic EWS vanuit de GGD en RIVM (infectieziekten), onderzoek  
(academische centra,) geneesmiddel- en vaccin monitoring (EMA, LAREB, geneesmiddelfabrikanten) en het 
voorkomen van ernstige ziektelast (zorgverzekeraars) of voorspellen van benodigde ziekenhuiscapaciteit  
(ziekenhuis) een dusdanige spin off geven dat de exploitatie van het Pandemic EWS vanaf 2028 zonder  
publieke middelen kan plaats vinden. Daarnaast worden toepassingen zoals fijnmazig vaccineren inmiddels 
geïmplementeerd in het buitenland (o.a in de UK via de NHS) en zijn er bij een succesvolle implementatie in 
Nederland legio kansen voor internationale groei. 

Het is de intentie om onze inbreng na akkoord van de zorgverzekeraars volgens de planning van het  
projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen 
daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert.

COVID Data hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee investeert  
in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland.

Vriendelijke groeten,

Naam: drs. A.J.H Vaassen
Positie: statutair directeur Medworq, kwartiermaker COVID Data.
Datum: 18.10.2021
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3584CM Utrecht 
The Netherlands 
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KvK Utrecht 30.189.136 
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VIA EMAIL          

NGF Pandemic Preparedness & Response 

TKI Bureau LSH (Health~Holland) 

T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 

Wilhelmina van Pruisenweg 104 

2595 AN Den Haag 

 

 

Utrecht, 22nd October 2021 

 

 

Re: Letter of Intent proposal Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 

 

 

Dear Mr. Van Meeteren, 

 

With this letter, Merus N.V. (“Merus”) expresses support for the National Growth Fund (Nationaal 

Groeifondsvoorstel”) proposal regarding the “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) and 

the ambitions described therein to increase knowledge, develop technology platforms, products 

and services to improve pandemic preparedness, and response in a public-private partnership 

designed for the long-term positive impact on the health, welfare and positive effect on the Dutch 

economy. 

 

I, Peter B. Silverman, in my capacity as Executive Vice President, and Head of Utrecht at Merus, 

hereby confirm that Merus intends to commit resources, including use of its proprietary 

Multiclonics® antibody generation platform, including an immunization campaign of our 

patented MeMo® mouse, and two full time employees (FTE) during a one year period for 

selection of potential antibody candidates, which constitutes an in-kind contribution of 

approximately EUR 2.5 million, in the period of 2022-2023, non-inclusive of downstream value 

associated with arising intellectual property (IP), in accordance with the consolidated budget as 

included in the project proposal.   

 

The contribution would be in the form of an in kind contribution and enable PP&R and Merus to 

advance therapeutic candidates for preclinical discovery & development stage of projects 

targeting actual and anticipated pandemic threats, including COVID-19 variants of concern, and of 

interest. It is Merus’ intention to contribute according to the planning of the project proposal, 

provided that the investment described is undertaken by the National Growth Fund. For its 

contribution Merus would receive a percentage of ownership in any potential arising IP to be 

described in the project proposal and exploitation rights and sharing of revenues shall be agreed 

upon prior to the execution of each project, upon fair conditions, taking into account each parties’ 
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22 October 2021 

contribution. The contribution would be made available according to the planning of the project 

proposal, provided that the investment described in the proposal actually will take place and the 

Dutch National Growth Fund will make the requested contribution as described in the project 

proposal.  

 

Merus hopes that the Dutch National Growth Fund will recognize and participate in the great 

importance of this proposal and will co-invest in the health and economy of the Netherlands.  

 

Kind regards, 

 

 

 

______________________ 

 

Peter B. Silverman 

Executive Vice President, Head of the Utrecht Office 

22nd October, 2021 
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 Waarderweg 39 
2031 BN Haarlem 
Postbus 581 
2003 PC Haarlem 
The Netherlands 
T +31 (0)23 5153153 
F +31 (0)23 5148000 
Email: info@msd.nl  
Website: www.msd.nl 

 
 

Bedrijfseigendom-Proprietary 

NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 
26 October 2021 
Subject: Letter of intent National Growth fund proposal PP&R 
 
 
Dear Mr. Van Meeteren, 
 
With this letter, MSD BV expresses support to the National Growth fund (NGF) proposal “Pandemic 
Preparedness & Response” (PP&R) and the therein described ambitions to develop knowledge, 
technological platforms, products and services that stimulate the pandemic preparedness and response 
in public-private partnership and at the same time realize a significant and long-term positive effect on 
the Dutch economy. 
 
I hereby confirm, Ben Lucas, in my capacity as AVP Managing Director of MSD BV, that MSD BV disposes 
of and intents to contribute knowledge and expertise to program 1, 3 and 4.  
 
This contribution is in the form of sharing our knowledge and providing our expertise on vaccine environment 
(e.g. Health Technology Assessment, access & policy), on Supply Chain topics and on our monitoring 
solutions on livestock and pets. It is the intention to make this contribution available according to the 
planning of the project proposal, under the condition that the investments described in the proposal actually 
take place and that the National Growth Fund makes the requested contribution. 
 
MSD BV hopes that the National Growth Fund will recognize the great importance of this proposal and will 
co-invest in the earning capacity and health of the Netherlands.  
 
Kind regards, 
 

 
 
Name: Ben Lucas 

Position: AVP Managing Director 

Date: 26 October 2021  
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NEN 
Postbus 5059, 2600 GB • Vlinderweg 6, 2623 AX  Delft 
015 2 690 390 • www.nen.nl 
Rabobank NL43 RABO 0106 8395 43 • Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut 

NEN Corporate Relations & Public Affairs 

T  (015) 2 690 118 
M  06 33 334 652 
Maud.Damme@nen.nl  

 

        

Geachte heer Van Meeteren, 

 

Met deze brief spreekt NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, steun uit 

aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel Apollo NL en de daarin beschreven ambities om 

kennis, technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische 

paraatheid en response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd 

een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. En 

bevestigen wij dat NEN als systeempartij bijdraagt aan Apollo NL.  

 

Voor nationale afspraken is NEN door de Nederlandse Staat aangewezen als hét instituut 

voor zelfregulering. Daarnaast is NEN aangewezen als de partij die de begeleiding faciliteert 

van de Nederlandse inbreng in Europees (CEN/CENELEC) en mondiaal normalisatieverband 

(ISO/IEC). Met het oog op goede aansluiting op parallelle, internationale initiatieven en het 

creëren van wereldwijde interoperabiliteit, is het belangrijk om actief invloed uit te oefenen op 

de ontwikkeling van internationale normen. Daarbij is actieve betrokkenheid bij Europese 

normalisatie sterk aan te bevelen aangezien Europees ontwikkelde normen nationaal moeten 

worden overgenomen. Door afspraken binnen de NEN-infrastructuur en internationale context 

te brengen wordt continuïteit van kennis geborgd. 

 

NEN draagt op verzoek van consortia bij aan diverse NGF-voorstellen vanuit het gegeven dat 

er economisch potentieel ontstaat als wetenschappelijke inzichten en nieuwe technieken op 

een duidelijke en uniforme wijze worden vastgelegd in normen die aansluiten op de praktijk. 

Studies tonen aan dat (internationale) normalisatie marktacceptatie vergroot en resulteert in 

een hoger bruto nationaal product (BNP).1 

 

Met oog op deze brede betrokkenheid levert NEN als in-kind bijdrage voor het totaal van alle 

NGF-voorstellen een voldoende beschikbaar team (2 à 3 fte) gedurende de periode 2022-

2026. Deze in-kind bijdrage is in de vorm van het in kaart brengen van het bestaande 

nationale en internationale normalisatielandschap zodat consortia van daaruit het 

normalisatieprogramma verder vorm kunnen geven.  

  

 
1 bron: ISO Paper “Standards & economic growth: ISO members’ research on the impact of standards on 
their national economies, 2021 
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NEN vraagt het Apollo NL consortium om samen met alle partners en NEN een 

normalisatie/standaardisatieprogramma te ontwikkelen waarmee zo optimaal mogelijk 

economisch voordeel kan worden gecreëerd en dat aansluiting vindt bij internationale 

ontwikkelingen. Voor de uitvoering van dit programma heeft NEN haar bewezen infrastructuur 

en gangbare werkwijzen.  

Wij hopen dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van het Apollo NL voorstel erkent en 

mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 

We zien uit naar een vruchtbare samenwerking binnen dit programma. 

Met vriendelijke groet, 

Directie NEN, 

Rik van Terwisga  Femke Aarts 
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NGF PP&R: “Science for industry, causing impact on economy and society” 

 

 

NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 
15 oktober 2021 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt NLZVE, Nederland Zorgt voor Elkaar steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) 
voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en 
response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig 
positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Jan Smelik, in mijn hoedanigheid van algemeen coördinator bij NLZVE, Nederland Zorgt 
voor Elkaar dat NLZVE beschikt over en de intentie heeft om een bijdrage te leveren aan Pandemic 
Preparedness & Response WP5 ter waarde van EUR 5.000 in de periode 2022, in overeenstemming met 
het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel. Voor het jaar 2023 is eveneens een 
bijdrage voorzien, waarvan de hoogte nog niet bepaald is. 
 
Deze bijdrage is in de vorm van uren (in kind) voor het betrekken van burgers/burgercollectieven en het 
is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder 
voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal 
Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 
NLZVE, Nederland Zorgt voor Elkaar hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel 
erkent en mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
______________________ 

Naam: Jan Smelik 

Positie: algemeen coordinator 

Datum: 15 oktober 2021 
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21 October 2021  

BBeettrreefftt::  SStteeuunnbbrriieeff  NNaattiioonnaaaall  GGrrooeeiiffoonnddssvvoooorrsstteell  PPPP&&RR    

 

Geachte heer Van Meeteren, 

 

Met deze brief spreekt Nostics B.V.  steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel ““PPaannddeemmiicc  

PPrreeppaarreeddnneessss  &&  RReessppoonnssee””  (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kkeennnniiss,,  tteecchhnnoollooggiisscchhee  

ppllaattffoorrmmss,,  pprroodduucctteenn  eenn  ddiieennsstteenn  ttee  oonnttwwiikkkkeelleenn die de pandemische paraatheid en response 

stimuleren in ppuubblliieekk--pprriivvaattee  ssaammeennwweerrkkiinngg en daarmee tegelijkertijd een ggrroooott  eenn  llaannggdduurriigg  

ppoossiittiieeff  eeffffeecctt  oopp  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  eeccoonnoommiiee  zullen realiseren. 

 

Nostics heeft de intentie om een in kind bijdrage te leveren aan Programma 6 Surveillance en 

Programma 2 Diagnostics van 2 Fte ter waarde van 500k in de periode 2022-2027. Deze bijdrage is 

in de vorm van de ontwikkeling van Nostics’ medisch diagnostisch platform dat ingezet kan worden 

voor Point of Care detectie en digitale rapportage van infectieziekten, in lijn met de beoogde 

activiteiten van het groeifonds en waar mogelijk gecombineerd met andere technologieën van 

participanten in het groeifonds.  Het is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het 

projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven 

investeringen daadwerkelijk plaatsvinden, het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage 

levert en de vorm te geven afspraken rondom eigendom van in te brengen en ontwikkelde kennis en 

technologie aanvaardbaar zijn.  

 

Nostics hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee investeert 

in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 

 

Vriendelijke groeten, 

Naam: Eva Rennen Positie: COO Nostics B.V.  

 

Datum: 21/10/2021 
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Heerlen, 26 oktober 2021 
 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt de Open Universiteit steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel 
 “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis,  
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en  
response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig  
positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Prof. dr. Gerard Mertens, in mijn hoedanigheid van Decaan Managementwetenschappen  
bij de Open Universiteit, dat de Open Universiteit beschikt over en de intentie heeft om een inhoudelijke bijdrage  
te leveren aan het PP&R publiek-private samenwerkingsprogramma ter waarde van EUR 250 000 per jaar in  
de periode 2022-2029 voor 3 fte’s voor economisch en bedrijfskundig onderzoek en advies/ondersteuning.  
Dit is in overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel. 
 
De bijdrage van de Open Universiteit is in de vorm van een in kind bijdrage aan het programma bestaande  
uit een jaarlijkse overhead en supervisie bijdrage voor de bijdrage aan het PP&R van zo’n EUR 50 000 per jaar.  
Het is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen,  
onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het  
Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 
 
 
 
 
 
 

 
bezoekadres: Valkenburgerweg 177 Heerlen 
postadres: Postbus 2960 6401 DL Heerlen 
T 045 - 576 22 22 
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De Open Universiteit hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en  
mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 
 

_____________________ 
Naam: Prof. dr. G. Mertens 

Positie: Decaan Managementwetenschappen 

Datum: 26-10-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
bezoekadres: Valkenburgerweg 177 Heerlen 
postadres: Postbus 2960 6401 DL Heerlen 
T 045 - 576 22 22 
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NGF Pandemic Preparedness & Response
TKI Bureau LSH (Health~Holland)
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

Datum : 15 oktober 2021
Betreft : Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R

Geachte heer Van Meeteren,

Met deze brief spreekt Pfizer Nederland b.v. steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel 
“Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid 
en response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en 
langdurig positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren.

Hierbij bevestig ik, Enver Erkan, in mijn hoedanigheid van country manager en algemeen directeur bij 
Pfizer Nederland b.v., dat Pfizer Nederland b.v. de intentie heeft om een bijdrage te leveren aan het 
voorstel PP&R.

Deze bijdrage is in de vorm van kennis over de ontwikkeling, productie en distributie van vaccins en het 
is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen.

Wij zien vijf onderwerpen waarop onze ervaring en kennis in het bijzonder van toegevoegde waarde 
kunnen zijn voor het realiseren van een effectieve voorbereiding op nieuwe pandemieën. 

I. Allereerst hebben wij jarenlange ervaring in het opzetten en onderhouden van lokale en 
internationale productie- en distributienetwerken. Wij zijn van mening dat deze netwerken 
internationaal van opzet zullen blijven en dat de voorbereiding op een volgende pandemie 
hiermee rekening moet houden. Nederland kan een belangrijke rol spelen in deze internationale 
ketens door te kijken naar welke componenten in Nederland (kunnen) worden geproduceerd. 
Pfizer Nederland b.v. brengt in Nederland geproduceerde componenten graag onder de 
aandacht van haar wereldwijde productie- en distributienetwerk.
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II. De COVID-19 pandemie heeft aangetoond dat vaccins eisen stellen aan bewaar- en 
vervoerscondities en dat deze condities van invloed zijn op de vaccinatiestrategie. In een 
volgende pandemie zullen verschillende vaccins andere eisen stellen aan het distributie- en 
vaccinatienetwerk. Wij denken dat het van belang is een distributieplan te ontwikkelen dat 
aandacht schenkt aan de eisen die verschillende vaccins kunnen stellen. Pfizer draagt graag 
bij aan de ontwikkeling van zo’n plan op basis van de ervaring die wij onder andere gedurende 
de corona pandemie hebben opgedaan. 

III. Effectieve communicatie over de vaccinatiestrategie en de gebruikte vaccins is van groot 
belang gebleken voor een succesvolle aanpak van de pandemie. De producenten van de 
vaccins beschikken over relevante informatie over hun vaccins die kan bijdragen aan effectieve 
publiekscommunicatie. Wij denken dat het van belang is na te denken over hoe producenten 
deze informatie op een wettelijk goedgekeurde manier kunnen delen met de betrokken 
instanties zodat deze tijdig gebruikt kan worden voor communicatie met het brede publiek. 

IV. Naast het verbeteren van de reactie op pandemieën, zou Nederland ook moeten nadenken 
over het versterken van het (huidig) vaccinatiestelsel. De Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving constateerde dat het Nederlandse vaccinatiestelsel een lappendeken is. De 
gezondheidswinst die met bestaande vaccins kan worden behaald wordt in Nederland niet 
volledig benut. Juist in een pandemie kan preventieve bescherming tegen bijvoorbeeld 
longaandoeningen bijdragen aan het voorkomen van druk op ziekenhuiscapaciteit. Wij kunnen 
bijdragen aan het versterken van dit stelsel op basis van onze kennis over procedures voor 
toelating tot het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de beschikbaarheid en werking van 
innovatieve vaccins (ook buiten het RVP). Als producent van vaccins beschikken wij daarnaast 
over actuele kennis over de werking van onze producten. Wij kunnen op basis van die kennis 
een bijdrage leveren aan het versnellen van adviestrajecten over de inzet van vaccins in 
Nederland. Het is hierbij van groot belang de neutraliteit en onafhankelijkheid van deze 
advisering te waarborgen.

V. Tenslotte is Nederland een aantrekkelijk land voor het uitvoeren van klinische studies. Op basis 
van onze ervaring in het uitvoeren van deze studies dragen wij graag bij aan het versterken 
van het Nederlandse netwerk voor het uitvoeren van klinische studies. Dit zou bijvoorbeeld 
kunnen door het opzetten van een nationaal netwerk voor klinisch onderzoek naar vaccins 
waaraan Pfizer kan deelnemen.
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Pfizer Nederland b.v. hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en
mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland.

Met vriendelijke groet,

Enver Erkan
Algemeen Directeur Pfizer Nederland
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KENMERK 2361021/RvB/sv    UTRECHT 21 oktober 2021 
BETREFT Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Pharos (landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen) haar steun 
uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) 
en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische platforms, producten en diensten 
te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private 
samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de 
Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Patricia Heijdenrijk, in mijn hoedanigheid van directeur-bestuurder bij 
Pharos, dat Pharos de intentie heeft om een nader te overleggen in-kind bijdrage te leveren aan 
het Groeifonds en in het bijzonder aan: 
 
Programmalijn 5, sociaal-maatschappelijke strategieën gericht op predictie, preventie en 
interventies 

- Inbrengen van kennis over oorzaken van het ontstaan van gezondheidsverschillen en 
aanknopingspunten voor een brede domeinoverstijgende aanpak en hoe in sociaal 
maatschappelijke strategieën te differentiëren voor verschillende bevolkingsgroepen.   

- Overzicht van de belangrijkste wetenschappelijk onderbouwde principes om tot 
inclusieve tools/innovaties te komen die ook effectief zijn mensen in kwetsbare posities. 
Met inbegrip van te hanteren onderzoeksmethodieken en -instrumenten. Optioneel is 
het inbrengen van een  leer- en testcentrum voor co-creatie met lage ses en 
migrantengroepen.  

- Inbrengen van kennis over effectieve strategieën die rekening houden met verschillen 
tussen bevolkingsgroepen.    

- Bijdrage aan passende en begrijpelijke informatievoorziening voor anderstaligen en 
mensen met minder digitale en gezondheidsvaardigheden.  
 

Er zal nader overleg plaatsvinden over de rollen en verantwoordelijkheden alsmede financiering 
van onze inzet. De in-kind bijdrage wordt nog vastgesteld voor een nader te overleggen waarde 
in de periode 2022 - 2028 in overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals 
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opgenomen in het projectvoorstel. Deze middelen worden aangewend vanuit reguliere 
middelen.  
De bijdrage wordt ingezet volgens de nader in te vullen planning van het projectvoorstel, onder 
voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het 
Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 
Pharos hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee 
investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
______________________ 

Patricia Heijdenrijk 

Directeur-bestuurder Pharos 

21 oktober 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APOLLONL | PROPOSITIE 2DE RONDE NATIONAAL GROEIFONDS | MINISTERIE VWS | TOPSECTOR LSH, DEN HAAG, 31 OKTOBER 2021230

Phortos Consultants BV
Nassaulaan 30
2741CA, Waddinxveen

Aan: NGF Pandemic Preparedness & Response
TKI Bureau LSH (Health~Holland)
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

25 October, 2021

Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel Pandemic Preparedness & Response

Beste Nico,

Met deze brief spreekt Phortos Consultants steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF)
voorstel Apollo NL en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische platforms,
producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in
publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op
de Nederlandse economie zullen realiseren.

Hierbij bevestig ik, Arie Baak, in mijn hoedanigheid van co-founder, dat Phortos Consultants de
intentie heeft om een bijdrage te leveren aan Apollo NL. Deze bijdrage is in overeenstemming
met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel en vertegenwoordigt
een waarde van minimaal €5.000 in kind met mogelijke additionele bijdragen op basis van
potentiële omzetdeling.

De in kind bijdrage van €5.000 door Phortos Consultants is gebaseerd op de levering van een
introduction to FAIR online, self learning training voor 20 personen. Het is de verwachting dat
naast deze initiële in kind bijdrage er meer inhoudelijke training nodig zullen zijn, vooral wat
betreft het opleiden van data stewards. Phortos Consultants heeft hier al een online, self
learning leerweg voor beschikbaar maar is graag bereid om binnen het project hier een
aangepast versie van te maken.

Wij kunnen als sterk innovatieve MKB partner vanzelfsprekend niet op voorhand grote financiële
commitments uit bestaande middelen toe te zeggen. Desalniettemin zijn wij bereid om onze  in
kind bijdrage zijn wij bereid om een conditionele in cash bijdrage te leveren die gebaseerd zal
zijn op gerealiseerde omzet als gevolg van het project, met name vanwege additionele
trainingen. Deze zal bestaan uit een percentage van 10% van de inkomsten die direct als

Phortos Consultants BV.  - Nassaulaan 30 2741 CA, Waddinxveen - KVK:56738161
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gevolg van het project worden gerealiseerd. Wij kunnen deze leveren aan het project op basis
van open standaarden en conform de FAIR principes. Het is onze intentie om deze bijdrage
volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, ervan uitgaande dat de in
het voorstel beschreven investeringen plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de
gevraagde bijdrage levert.

Hierbij willen wij u ook op de hoogte stellen van het feit dat wij gelijkwaardige toezegging doen
aan andere NGF voorstellen/projecten, waaronder MedTech-NL en bijvoorbeeld Health-RI. Wij
zijn van mening dat onze bijdrage (waaronder de PGO/FDP combinatie module) voor al deze
projecten en ook voor AINed (toegang tot real world observations voor AI gebaseerde
gedistribueerde analyse) van fundamenteel belang is en zo generiek toepasbaar dat wij na
toekenning van de fondsen een gezamenlijke regeling zouden willen voorstellen.

Phortos Consultants hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent
en mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland.

Wij verwachten als bedrijf in het kader van een nationale FAIR data infrastructuur een
significante direct gerelateerde omzet te kunnen realiseren en zijn graag bereid om daarvan een
deel in te zetten om verdere innovatie, verbeteringen en schaling van de beoogde FAIR en
gedistribueerde data infrastructuur te helpen vormgeven. Dit alles in anticipatie van een
geconsolideerde data en analyse aanpak in het kader van HEALTH-RI en AiNed waar relevant.
De huidige LSH-TKI projecten TWOC (Trusted world of Corone) en C4Yourself (Citizen
Centered and Controlled Capture of COVID data) waarin wij participeren zullen zeker als
belangrijke input voor het project van groot belang zijn.

Hartelijke groet,

Arie Baak
Co-Founder
Phortos Consultants

Phortos Consultants BV.  - Nassaulaan 30 2741 CA, Waddinxveen - KVK:56738161
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 
 
 
 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Amsterdam, 27 oktober 2021 
 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Portavita BV steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic 
Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische 
platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response 
stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig 
positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Portavita BV is een onderdeel van de Europese Health IT organisatie CompuGroup Medical (CGM). CGM 
heeft een omzet van $ 1.000.000.000 en is met meer dan 8.000 medewerkers de grootste leverancier 
van 1e lijn zorg toepassingen in Europa.  
 
Portavita BV is sinds 2002 gespecialiseerd in de realisatie van regionale zorg informatiesystemen voor het 
leveren van primaire en secundaire preventieve zorg. In de afgelopen jaren heeft Portavita geparticipeerd 
in een aantal researchprojecten zoals het COMMODITY12 en AXLE project in het kader van FP7 en in 
Nederland samen met TNO in het Pranadata project in het kader van COMMIT. Portavita neemt deel aan 
deze projecten met als doel om de verkregen kennis om te zetten in commercieel in te zetten zorg 
oplossingen, die de effectiviteit en de efficiency van de zorg verbeteren. 
 
Naast de complete regionale preventieve zorg IT-infrastructuur die Portavita levert aan Nederlandse 
zorggroepen, levert Portavita in Nederland voor CGM de DVZA-infrastructuur voor het MedMij PGO 
project. In dit project wordt de huisarts data van ruim 1.000 praktijken real-time, in de vorm van HL7 
Resources, naar een centrale HL7 FHIR server gezonden. Op dit moment is op deze HL7 FHIR server, die 
onderdeel uitmaakt van het Portavita Health Hub platform, de huisarts data van ruim 4.000.000 
personen opgeslagen. Hierdoor kan een burger via zijn PGO, direct al zijn beschikbare data conform het 
MedMij protocol opvragen. In deze is Portavita verwerker en zijn de huisartsen en de burger beide de 
eigenaar van de data. 
 
De kennis en ervaring die Portavita in de afgelopen 20 jaar heeft opgedaan op het gebied van regionale 
zorg informatiesystemen, preventie, vroeg diagnose en medische IT-standaarden zoals HL7 Versie 2.x + 
FHIR, SNOMED CT, ICPC, Loinc, … kan en wil Portavita inbrengen in het project. Portavita zal er tevens 
naar streven de uitkomsten van het project om te zetten in commercieel in te zetten zorg IT oplossingen 
die invulling geven aan de verbeter doelstellingen van het Pandemic Preparednes project . 
 
De specificatie van de in-kind bijdrage: 
- Een ingerichte Portavita Health Hub ten behoeve van HL7 FHIR Resources, zoals die in het MedMij 

programma zijn gedefinieerd, zal als SaaS ter beschikking worden gesteld voor een pilot met 200.000 
ter waarde van: 200.000 x € 1,00 per persoon = € 200.000; 

- Een ingerichte Portavita Analytics platform om de data te analyseren van deze 200.000 personen 
zoals ingericht voor een bestaand populatie health management programma ter waarde van: 
200.000 x € 1,50 = € 300.000; 

- Inzet van een ervaren senior Zorg IT Architect en zorg IT-standaarden specialist E.J. Hoijtink voor 
een totaal van 400 uren x € 150,00 = € 60.000. 
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Totaal in kind € 560.000 voor het ter beschikking stellen van een bewezen en ingerichte omgeving, zoals 
die nu wordt ingezet voor Populatie Health Management met de daarbij reeds beschikbare input en 
output mechanismen en de benodigde kennis tijdens de looptijd van het project.  
 
Portavita hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee investeert 
in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 

 
Evert Jan Hoijtink 
Manager - Health IT Architect 
Portavita BV 
Oostenburgervoorstraat 100 
1018 MR Amsterdam 
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
Oss, 8 oktober 2021 
 
Betreft: Letter of commitment Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Pivot Park Screening Centre (PPSC) steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) 
voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en 
response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig 
positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Brigitte Drees, in mijn hoedanigheid van CEO bij PPSC, dat PPSC de intentie heeft om 
een bijdrage te leveren aan Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R ter waarde van EUR 600.000 in de 
periode 2021-2031, in overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het 
projectvoorstel.  
 
Deze bijdrage is in de vorm van het beschikbaar stellen van onze hoogwaardige stoffen bibliotheek van 
300.000 “drug-like” verbindingen voor 10 screens die bij PPSC uitgevoerd zouden kunnen worden om 
startpunten te vinden voor nieuwe antivirale geneesmiddelen. Het is de intentie om deze bijdrage volgens 
de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel 
beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden, dat het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde 
bijdrage levert en dat partijen overeenstemming bereiken over een eigendomsdeel voor PPSC in ruil voor 
onze bijdrage. 
Daarnaast heeft PPSC zelf reeds geïnvesteerd in het vinden van een potentieel geneesmiddel voor 
COVID-19 en we bespreken graag of de verdere ontwikkeling kan worden ondergebracht in dit groeifonds 
initiatief. 
 
PPSC  hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee investeert in het 
verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 
Pivot Park Screening Centre B.V. 
 
 
 
______________________ 

B.C. Drees PharmD MBA 
CEO 
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www.protinhi.com E: info@protinhi.com, IBAN: NL92ABNA422850810; KvK 58544321, BTW NL853083046B01 

NGF Pandemic Preparedness & Response
TKI Bureau LSH (Health~Holland)
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

21 Oktober 2021
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R

Geachte heer Van Meeteren,

Met deze brief spreekt Protinhi B.V. (Protinhi) steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel 
“Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en 
response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig 
positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren.

Hierbij bevestig ik, Bernd van Buuren, in mijn hoedanigheid van CEO bij Protinhi, dat Protinhi beschikt over en
de intentie heeft om een bijdrage te leveren aan “Therapeutica, Prophylaxe en Repurposing in de programma 
periode 2021-2025 ter waarde van 2 miljoen Euro indien Protinhi voor minimaal dat bedrag aan subsidie 
verkrijgt in overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel.
Protinhi heeft al voor de Covid pandemie als enige private MKB bedrijf geinvesteerd in de ontwikkeling van 
virusremmers tot nieuwe geneesmiddelen en heeft daarbij een enorm internationaal track record opgebouwd. 
Ondermeer heeft Protinhi een als meest innovatief onderscheiden Eurostars project goedgekeurd door de 
Europese commissie, heeft Protinhi een ‘gold’ status binnen het Europese EIT-Health programma en is 
Protinhi door Johnson & Johnson innovatie toegelaten als JLABS company en in het Blue-Knight programma 
waarin alleen de meest innovatieve internationale MKB bedrijven op het gebied van infectieziekten zijn 
geselecteerd door J&J en de Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA, VS).

Deze bijdrage is in de vorm van in kind bijdragen op het gebied van stoffenbibliotheken van virusremmende 
moleculen, kennis in de validatie en ontwikkeling van geneesmiddelen -meer specifiek breed-spectrum 
virusremmers- opgebouwd uit Protinhi’s antivirale ontwikkelprogramma’s en het is de intentie om deze 
bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het 
voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden, nog passen binnen Protinhi’s activiteiten en
voorwaarden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert.

Protinhi hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee investeert in het 
verdienvermogen en de volksgezondheid van Nederland.

Vriendelijke groeten,

______________________

Dr. Bernd van Buuren 
CEO Protinhi Therapeutics 
b.vanbuuren@protinhi.com  
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 

 
 
25 oktober 2021 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Rapidemic B.V. steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic 
Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische 
platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren 
in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de 
Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Violette Defourt, in mijn hoedanigheid van bestuurlijk verantwoordelijke bij Rapidemic B.V., 
dat Rapidemic B.V. beschikt over en de intentie heeft om een in kind bijdrage te leveren aan programmalijn 
2.1 (diagnostiek) ter waarde van EUR 500,000.- in de periode 2022-2027, in overeenstemming met het 
geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel. 
 
Rapidemic B.V. heeft een unieke platformtechnologie, waarmee het mogelijk is om pathogenen met de 
nauwkeurigheid van PCR in point-of-care settings te diagnosticeren. De bijdrage is in de vorm van het 
ontwikkelen van deze technologie tot moleculaire diagnostische test voor opkomende infectieziektes. Een 
dergelijke test zal het mogelijk maken om de nauwkeurigheid van PCR te combineren met de gebruiksgemak 
en toegankelijkheid van bestaande (antigen-)sneltesten. Hiermee wordt het mogelijk om snel op opkomende 
uitbraken van infectieziektes te reageren, en daarmee te voorkomen dat deze tot en een epidemie of pandemie 
uitgroeien. Het is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te 
stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het 
Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 
Rapidemic B.V. hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee investeert 
in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
______________________ 

Naam: Violette Defourt 

Positie: Directeur 

Datum: 25 oktober 2021 
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Datum Ons kenmerk  

25 oktober 2021 21/06275  
 
Onderwerp 

Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R Apollo NL 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt de Rijksuniversiteit Groningen steun uit aan het Nationaal Groeifonds 
(NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) Apollo NL en de daarin 
beschreven ambities om kennis, technologische platforms, producten en diensten te 
ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private 
samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de 
Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
De Rijksuniversiteit Groningen heeft de intentie expertise te leveren aan het nationaal 
groeifondsvoorstel Pandemic Preparedness and Reponse Apollo NL in de programmalijnen 4, 5 
en 6 in de vorm van onderzoeks- en onderwijscapaciteit onder andere aan de Faculteit 
Economie en Bedrijfskunde en bij de Aletta Jacobs School of Public Health. Door samenwerking 
in de Universiteit van het Noorden, een open netwerk van de universiteit met het UMCG en 
andere onderwijsinstellingen in Noord-Nederland, kan er aan verdere dwarsverbanden worden 
gewerkt op dit thema. 
 
Binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft het cluster "Organisatie van duurzame en 
veerkrachtige netwerken in de zorg" voor en tijdens de Covid-pandemie in nauwe 
samenwerking met het veld veel expertise opgebouwd over het ontwerpen en aansturen van 
netwerken in (semi-)acute zorgketens (CVA keten, acute zorgnetwerken, landelijke IC-
capaciteit, hartzorg en regionale oncologische netwerken). Hierbij gaat de aandacht uit naar 
zowel patiëntenzorg als medische hulpmiddelen. Aansluitend is binnen het cluster expertise 
over supply chain resilience ontwikkeld, onder meer in de context van humanitaire logistiek. 
Het cluster maakt gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (case studies, 
operations research en simulatie) voor het ontwerpen van netwerken, valideren van innovatieve 
concepten en analyseren van de veerkracht van netwerken. Binnen het cluster zijn momenteel  
4 hoogleraren, 10 U(H)Ds en 7 promovendi betrokken en wordt geworven voor een nieuwe 
leerstoel Health System Innovation. In het kader van de aanvraag voor het Nationaal 
Groeifonds, zijn wij voornemens de expertise binnen het cluster in te zetten op vraagstukken 
over pandemic preparedness, in het bijzonder gekoppeld aan programmalijn 4. 
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De Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH), een samenwerkingsverband tussen de 
Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en de Hanzehogeschool Groningen, heeft één 
gezamenlijk doel: meer gezonde jaren. Vanuit dit doel heeft de school gedurende de Covid-
pandemie als platform gefungeerd waarbinnen vanuit verschillende academische invalshoeken 
gereflecteerd kon worden op de pandemie. Daarmee kan AJSPH bijdragen aan programmalijn  
5 vanuit een brede sociaal wetenschappelijke visie op pandemieën en hoe rekening kan worden 
gehouden met zulke aspecten. AJSPH is samen met het UMCG en stichting HealthKic één van 
de founding partners van Population Health Data NL (www.populationhealthdata.nl. Dit 
consortium bestaat inmiddels uit veel relevante landelijke partijen (denk aan CBS, VNG, RIVM, 
VWS, NIVEL etc.) en streeft ernaar populatiedata beter te ontsluiten voor ondersteuning van 
beleid en wetenschappelijk onderzoek. Vanuit deze kennis en ervaring kan worden bijgedragen 
aan programmalijn 6 en is PHDNL mogelijk een natuurlijk platform waar de datakoppeling en  
-ontsluiting die voor het voorstel van belang is te borgen.  
 
Het is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking 
te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk 
plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert, en de 
governance zodanig ingericht kan worden dat onze rol als trusted advisor voor de publieke zaak 
niet in het geding komt. 
 
Hoogachtend, 
namens het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, 
 

 
 
 

  

Prof. dr. J. de Vries 
Voorzitter College van Bestuur 
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NGF Pandemic Preparedness & Response 

TKI Bureau LSH (Health~Holland) 

De hooggeleerde heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 

Wilhelmina van Pruisenweg 104 

2595 AN  DEN HAAG 

 
 

Almere, October 25th 2021 

Subject: Letter of intent National Growth fund proposal PP&R 

  

Dear Mr. Van Meeteren, 
 
With this letter, Roche Diagnostics Nederland B.V. expresses support to the National Growth fund (NGF) 

proposal “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) and the therein described ambitions to develop 

knowledge, technological platforms, products and services that stimulate the pandemic preparedness and 

response in public-private partnership and at the same time realize a significant and long-term positive 

effect on the Dutch economy. 

 

I hereby confirm, Mrs. E.R. de Rooij, in my capacity as General Manager of Roche Diagnostics Nederland 

B.V., that Roche Diagnostics Nederland B.V. intents to contribute, initially, in kind to the above mentioned 

proposal “Pandemic Preparedness & Response” (more specifically to the programme scope topics 1, 2, 4 

and 6 as defined in the Propositie Formulier Nationaal Groeifonds t.b.v. voorstel ontwikkeling door inisteries 

bij 2e ronde 2021 version 20211007) with a (optional in cash) value to be determined at a later stage 

depending on the development of the program(s).   

  

DocuSign Envelope ID: C1EC5854-80B8-4C09-A180-2392875B7D17
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Roche Diagnostics Nederland B.V. is very connected to the important Pandemic Preparedness & Response 

subject. We have extensive (international) experience which we are very open about and we are willing to 

share our knowledge and expertise on this topic.  

 

This contribution is in the form of the above described expertise and sharing of knowledge gained in the past 

two years in multiple aspects of pandemic preparedness and response and it is the intention to make this 

contribution available according to the further to be defined planning of the project proposal, under the 

condition that the investments described in the proposal actually take place and that the National Growth 

Fund makes the requested contribution.  

 
Any contribution provided by Roche Diagnostics Nederland B.V. will, insofar applicable, be made in 

compliance with the terms and conditions mandated by the Gedragscode Medische Hulpmiddelen, the 

Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen (22 augustus 2017, kenmerk 1166080-165889-

WJZ) and the European MedTech Code. 

 

Roche Diagnostics Nederland B.V. hopes that the National Growth Fund will recognize the great importance 

of this proposal and will co-invest in the earning capacity and health of the Netherlands.  

 
Kind regards, 
 
Roche Diagnostics Nederland B.V. 
 
 
 
______________________ 

Mrs. E.R. de Rooij 
General Manager 
 

DocuSign Envelope ID: C1EC5854-80B8-4C09-A180-2392875B7D17
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 

Roseman Labs B.V. 
Loopschansstraat 74 
4817 KW Breda  
  

          21 oktober 2021 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Roseman Labs B.V. steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel 
“Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en 
response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en 
langdurig positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Roderick Rodenburg, in mijn hoedanigheid van CEO bij Roseman Labs B.V., dat 
Roseman Labs B.V. beschikt over en de intentie heeft om een bijdrage te leveren aan project Apollo 
NL.  
 
Wij ondersteunen het Apollo NL project van harte en zullen waar mogelijk onze software en expertise 
inzetten om het project tot een succes te helpen maken. Als MKB partner zal onze in-kind en in-cash 
bijdrage vanzelfsprekend gelimiteerd zijn, maar wij zullen graag op redelijke voorwaarden onze 
kennis en software inzetten tegen gereduceerd tarief en waar aantoonbaar omzetstijging door het 
project materialiseert, daar een percentage van herinvesteren in het project. 
 
Roseman Labs B.V. hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en 
mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
______________________ 
 
 
Naam: Roderick Rodenburg 
Positie: CEO 
Datum: 21-10-2021 
 
 



APOLLONL | PROPOSITIE 2DE RONDE NATIONAAL GROEIFONDS | MINISTERIE VWS | TOPSECTOR LSH, DEN HAAG, 31 OKTOBER 2021 249



APOLLONL | PROPOSITIE 2DE RONDE NATIONAAL GROEIFONDS | MINISTERIE VWS | TOPSECTOR LSH, DEN HAAG, 31 OKTOBER 2021250



APOLLONL | PROPOSITIE 2DE RONDE NATIONAAL GROEIFONDS | MINISTERIE VWS | TOPSECTOR LSH, DEN HAAG, 31 OKTOBER 2021 251



APOLLONL | PROPOSITIE 2DE RONDE NATIONAAL GROEIFONDS | MINISTERIE VWS | TOPSECTOR LSH, DEN HAAG, 31 OKTOBER 2021252



APOLLONL | PROPOSITIE 2DE RONDE NATIONAAL GROEIFONDS | MINISTERIE VWS | TOPSECTOR LSH, DEN HAAG, 31 OKTOBER 2021 253

 

Salvitat, Colosseum 15, 7521 PV Enschede, The Netherlands 
E: info@salvitat.com, W: www.salvitat.com 
Chamber of Commerce: 80840906 

 

NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 
21 oktober 2021 
 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Salvitat B.V. steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic 
Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische 
platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response 
stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig 
positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Ronny van’t Oever, in mijn hoedanigheid van oprichter en vertegenwoordiger van 
de bestuurder  bij Salvitat B.V., dat Salvitat beschikt over en de intentie heeft om een in kind bijdrage 
te leveren aan het sneltesten en thuistesten ter waarde van EUR 1 Miljoen Euro in de periode 2022-
2025, in overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel. 
 
Deze bijdrage is in de vorm van het ter beschikking stellen van een point of care en thuistest platform 
voor het testen van de aanwezigheid van virussen en het is de intentie om deze bijdrage volgens de 
planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel 
beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de 
gevraagde bijdrage levert. En tevens dat de financiering ook ten goede komt aan een privaat publieke 
samenwerking waarin Salvitat aansluiting vindt voor haar product Roadmap. 
 
Salvitat B.V. hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee 
investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
______________________ 

Naam: R. van’t Oever 

Positie: Founder/Bestuurder 

Datum: 21 oktober 2021 

 

DocuSign Envelope ID: 821330EB-F337-411C-BA74-B381F8697AF8

October 21, 2021
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Geachte heer Van Meeteren,  
 
Met deze brief spreekt Stichting Sanquin Bloedvoorziening steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) 
voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en 
response stimuleren in publiek‐private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig 
positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, prof.dr. Gerald de Haan, in mijn hoedanigheid van Directeur Research bij Stichting 
Sanquin, dat Sanquin de intentie heeft om een in kind bijdrage te leveren aan de Nationale 
Groeifondsaanvraag ‘Pandemic Preparedness and Response’ ter waarde van EUR 2M Euro in de periode 
2022‐2027, in overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het 
projectvoorstel. Deze middelen worden aangewend vanuit de interne onderzoeksfinanciering die de 
Stichting Sanquin tot haar beschikking heeft om onderzoek ter bevordering van donor en patiënt mogelijk 
te maken.  
 
Deze bijdrage is in de vorm van inzet van binnen de Stichting Sanquin aanwezige infrastructuur, kennis en 
expertise. Met name zijn wij van zins om onze diagnostische expertise in te gaan zetten en verder te gaan 
ontwikkelen, gebruikmakend van (monsters van) onze honderdduizenden, door het gehele land 
woonachtige, donoren. Wij zullen hierdoor een sterke bijdrage kunnen leveren aan programma 1, 3, en 4 
van het onderzoeksplan. In de bijlage bij deze brief hebben wij dit nader toegelicht. Het is de intentie om 
deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde 
dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds 
daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 
Sanquin hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee investeert in 
het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland.  
 
Met vriendelijke groet,   

 

 

Prof. dr. Gerald de Haan 
Directeur Research 

 

 

Onderwerp  Letter of intent Natioaanl groeifondsvoorstel PP&R   Datum  11‐10‐2021  
Bijlagen   1   Telefoon  020 512 3450  

Research 
 
Plesmanlaan 125 
1066 CX Amsterdam 
Postbus 9190 
1006 AD Amsterdam 
www.sanquin.nl 
Emailadres:  w.snijder@sanquin.nl 

NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN  DEN HAAG  
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Bijlage 1 ‐ Sanquin voor ‘pandemic preparedness’ 
 
 
Door prospectief data en materialen te verzamelen in een donor biobank ontstaat de mogelijkheid om 
vroeg in een nieuwe pandemie gedetailleerde inzichten te krijgen in (complexe interacties tussen) 
individuele en contextuele determinanten van infectie, ziekte‐ernst en ‐verloop, herinfecties en 
immuunresponsen.  
 
Sanquin heeft vanwege haar publieke, wettelijke taak – het o.b.v. non‐profit voorzien in de landelijke 
bloedvoorziening – en Research en Diagnostiek faciliteiten, meerdere unieke invalshoeken in huis van 
waaruit snel gehandeld kan worden in het geval van een toekomstige pandemie. Op jaarbasis wordt ruim 
700.000 keer bloed of plasma gedoneerd door vrijwillige, gezonde donors op afnamelocaties verspreid 
door heel Nederland. Het restmateriaal van deze donaties is van grote waarde gebleken voor surveillance 
tijdens de COVID‐19 pandemie doordat hiermee snel, eenvoudig en herhaaldelijk een overzicht kon 
worden gegenereerd van de mate en lokalisatie van de verspreiding van SARS‐CoV‐2 (Slot E. et al., Nature 
Communications, 2020). Door middel van vragenlijsten, gekoppeld aan de testresultaten, werd bovendien 
inzicht verkregen in symptomen en mogelijke risico’s en transmissieroutes die geassocieerd waren met 
doorgemaakte infecties (Van den Hurk K. et al., Cell Reports Medicine, 2021).  
 
De herhaalde bloedafnames bij een actieve community van gezonde donors bieden een momenteel 
onbenutte kans om prospectief hoogwaardig biologisch materiaal te verzamelen en langdurig op te slaan 
voor toekomstig wetenschappelijk. Aanvullende ‘big data’; informatie over leefstijl‐, 
gezondheidsgerelateerde en omgevingsfactoren, die van invloed kunnen zijn op de kans op (her)infectie, 
op ziekte‐ernst en ‐verloop, en op immuunresponsen na infectie en/of vaccinatie, kan middels 
vragenlijsten en data koppeling worden verkregen.  
Om restmateriaal van donaties in de toekomst nog beter te kunnen benutten, beogen we een grote groep 
donors te includeren in een donor biobank met halfjaarlijkse sample‐ en dataverzameling. Binnen deze 
biobank is ons streven om donors te gaan (geno)typeren, karakteriseren met bestaande en nieuwe 
biomarkers, en middels immuun monitoring in te zetten als nationaal sentinel netwerk.  
 
Het voortbouwen op de bestaande, landelijke bloedbankinfrastructuur maakt het mogelijk tijdsintervallen 
veel korter te maken dan in bestaande biobanken, terwijl de kosten en de proefpersoon‐belasting relatief 
beperkt blijven. Bovendien wordt binnen Sanquin Research vanuit immunologische kennis en expertise 
gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe test‐ en onderzoeksmethoden (Vogelzang E.H., J Immunol, 2020). 
Het Nationaal Screeningslaboratorium (NSS) als grootschalige testfaciliteit verwerkt dagelijks 9.000 tot 
12.000 buizen bloed van alle donaties in Nederland en is volgens de European Blood Alliance het 
efficiëntste bloedbank screeningslaboratorium van Europa. Dit laboratorium is erop ingericht om binnen 
korte tijd op grote schaal nieuwe testen te implementeren, die direct ingezet kunnen worden ten behoeve 
van de biobank.  
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S&T Corporation 
PO-box 608, 2600 AP Delft 
Telephone +31 15 2629889 

 

 

 

NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 

 
Datum: 12-10 2021 

Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Science and Technology BV steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel 
“Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en 
response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig 
positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Roland Hooghiemstra, in mijn hoedanigheid van algemeen directeur bij Science and 
Technology BV, dat Science and Technology BV beschikt over en de intentie heeft om een bijdrage te leveren 
aan NGF Pandemic Preparedness & Response ter waarde van maximaal EUR 300.000 in de periode 2022-
2028 in overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel. 
Belangrijke voorwaarde is hierbij dat er voor de door S&T geleverd project diensten een marktconforme 
commerciële vergoeding staat, die minimaal gelijk of hoger is aan de in kind bijdrage van S&T.  
 
Deze bijdrage is in de vorm van het beschikbaar stellen van luchtkwaliteitsdata en de bijbehorende tooling, 
voor de intelligente interpretatie van verschillende data stromen en wordt volgens de planning van het 
projectvoorstel ter beschikking gesteld, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen 
daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert.  
De bijdrage van Science and Technology BV zal dan ook niet in cash worden uitgekeerd. Het is onze intentie 
om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat 
de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan 
de gevraagde bijdrage levert, waardoor de toegezegde inkomsten uit de VWS regeling door ons bedrijf sterk 
zal toenemen. Wel gebied de openheid ons te zeggen dat wij een gelijkwaardige toezegging doen aan andere 
NGF voorstellen (waaronder MedTech-NL).  
 
Science and Technology BV hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en 
mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
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S&T Corporation 
PO-box 608, 2600 AP Delft 
Telephone +31 15 2629889 

 

 

 

Vriendelijke groeten, 
 

 

Naam: Roland Hooghiemstra 

Positie: algemeen directeur 

Datum: 12-10-2021
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info@symeres.com Kerkenbos 1013, 6545 BB Nijmegen  Trade Register Arnhem 76677834 
+31(0)505757272 P.O. Box 6747, 6503 GE Nijmegen  VAT NL860742155B01 
 The Netherlands 
 
Symeres B.V. and its affiliated companies are  
operating under the registered trade name Symeres 

 
 
NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 
23 Oktober 2022 
 
Betreft: Letter of Support Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Symeres B.V. steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic 
Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische platforms, 
producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-
private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse 
economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Eelco Ebbers, in mijn hoedanigheid van CEO bij Symeres B.V., dat Symeres B.V. beschikt over 
en de intentie heeft om een in kind bijdrage te leveren aan: 
 
2.1   ontwikkeling nieuwe diagnostische reagentia 
2.5/2.6   ontwikkeling nieuwe therapeutica en profylactica   
4   Productie keten 
 
ter waarde van EUR 200 K€ in de periode 2022-2027, in overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals 
opgenomen in het projectvoorstel. 
 
Deze bijdrage is in de vorm van i)  toegang tot de unieke Symeres Symegold screening library van circa 80.000 
verbindingen (aantal screens en voorwaarden rondom aantal hits nader te bepalen), ii) advies op het gebied van 
ontwikkeling diagnostische reagentia, integrated drug discovery kennis voor small molecule gebaseerde API 
therapeutica en iii) toegang tot onze PR&D kennis, scale up en cGMP productie faciliteiten voor small molecule 
gebaseerde APIs en specifieke gefunctionaliseerde moleculen (bijvoorbeeld vetzuren) geschikt voor encapsulatie 
van mRNA gebaseerde vaccins. Symeres heeft de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het 
projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen 
daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert, waarbij tevens 
Symeres zal worden betrokken als prefered partner voor de verdere ontwikkeling van therapeutica en APIs. 
 
Als partner levert Symeres graag haar bijdrage als grootste chemie Contract Research Organisatie van Nederland 
en ziet mogelijkheden om op projectbasis met haar team van ca. 500 hoog opgeleide wetenschappers te 
participeren in de ontwikkel- en productieketen voor nieuwe diagnostica en therapeutica. 
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Symeres hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee investeert in het 
verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
______________________ 

Naam: Eelco Ebbers 

Positie: CEO 

Datum: 23 oktober 2021 
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 

 

 
 
VAN  DATUM  PAGINA 
Prof. dr. Lisette van Gemenrt-Pijnen 
j.vangemert-pijnen@utwente.nl 

 20/10/2021  1 van 1 
 ONS KENMERK  BIJLAGEN 
 -   

        
    
ONDERWERP 
Ondersteuningsverklaring Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
     

Beste heer Van Meeteren, 
 

Universiteit Twente (UT) is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 501305360000. 

  
Postbus 217 
7500 AE Enschede 
www.utwente.nl  

 

Postbus 217 
7500 AE Enschede 
www.utwente.nl  

  
 

 

Met deze brief spreken wij steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic Preparedness 
& Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische platforms, producten en 
diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private 
samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse economie 
zullen realiseren. 
 
Het strategisch impuls programme “Sustainable Healthcare Technology” (SHT) van het TechMed Centre van 
de Universiteit Twente onderschrijft de noodzaak en gewenste uitkomsten van het voorstel. Snelle en 
efficiënte ontwikkeling én implementatie van interventies vermindert de impact van infectieziekten op de 
gezondheid, welzijn en welvaart van Nederland. Het is van belang dat er op een nieuwe manier gekeken 
wordt naar de gehele infrastructuur, hoe we ontwikkelen, logistieke ketens alsook hoe we met succes 
implementeren.  
 
Het strategisch programma SHT zet zich actief in om snellere implementatie en betere maatschappelijke en 
economische impact te genereren voor ontwikkelende healthtech. Dit doen wij vanuit multidimensionale 
aanpak welke we zijn gestart vanuit het healthtech R&D op de Universiteit Twente. We staan er graag voor 
open om de samenwerking met partijen verbonden het aan “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) 
aan te gaan, om de te ontwikkelen interventies zoals een nationale ecosysteem te kunnen gaan 
implementeren en impact te  genereren voor een  nationale aanpak van ‘pandemic preparedness’. 
 
Het strategisch programma SHT hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent 
en mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
______________________ 
Naam: Prof. dr. Lisette van Gemert-Pijnen & Prof. dr. ir. Ruud Verdaasdonk 
Positie: Scientific lead strategic impulse programme “Sustainable Health Technology” 
Datum:  21 oktober 2021 
 



APOLLONL | PROPOSITIE 2DE RONDE NATIONAAL GROEIFONDS | MINISTERIE VWS | TOPSECTOR LSH, DEN HAAG, 31 OKTOBER 2021 273



APOLLONL | PROPOSITIE 2DE RONDE NATIONAAL GROEIFONDS | MINISTERIE VWS | TOPSECTOR LSH, DEN HAAG, 31 OKTOBER 2021274

 

 
Postbus 913 
5600 AX Eindhoven 
T +31 40 820 03 65 
info@clicknl.nl 
www.clicknl.nl  

Retouradres: Postbus 913, 5600 AX Eindhoven 

Aan:  
NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 
 
Eindhoven, 25 oktober 2021 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
Geachte heer van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt TKI CLICKNL steun uit aan het NGF voorstel 
“Pandemic Preparedness & Response” (PP&R), met de daarin beschreven 
ambities om de pandemische paraatheid en response te stimuleren in 
publiek-private samenwerking en tegelijkertijd een groot en langdurig 
positief effect op de Nederlandse economie te realiseren. 
 
De topsector creatieve industrie heeft de kennis en competenties in huis om 
transities vorm te geven en aan te jagen. Als TKI steunen we daarom dit 
voorstel, waarbij onze focus zal liggen op het verbinden van de kennis en 
competenties die reeds in de creatieve industrie aanwezig zijn en zullen we 
bijdragen aan de activiteiten ter versterking van de samenwerking en 
uitbreiding van het ecosysteem.  
 
CLICKNL hoopt dat het Nationaal Groeifonds het belang van dit voorstel 
erkent. Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Ir. Bart Ahsmann, directeur TKI CLICKNL 
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Healthy Living 
Utrechtseweg 48 
3704 HE  Zeist 
P.O. Box 360 
3700 AJ  Zeist 
The Netherlands 
 
Hoofdkantoor 
Anna van Buerenplein 1 
2995 DA Den Haag 
The Netherlands 
 
www.tno.nl 
 
T +31 88 866 60 00 
 
 
 
 
 
 
Datum 
18 oktober 2021 
 
Onze referentie 
ATM-211018 
 
E-mail 
Sandra.eikhout@tno.nl 
Peter.vandijken@tno.nl 
 
 
 
 
 
Trade register number  27376655. 

 
The General Terms and Conditions for 
commissions to TNO, as filed with the 
Registry of the District Court in the Hague 
and with the Chamber of Commerce and 
Industry in The Hague, shall apply to all 
commissions to TNO.  
Our General Terms and Conditions are also 
available on our website www.tno.nl.  
A copy will be sent upon request. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 

Return address: P.O. Box 360, 3700 AJ  Zeist, The Netherlands 

 
 
Onderwerp 
Letter of Intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt TNO steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel 
“ApolloNL: Pandemic Preparedness & Response” en de daarin beschreven 
ambities om kennis, technologische platforms, producten en diensten te 
ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-
private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief 
effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Peter van Dijken, in mijn hoedanigheid van Managing Director 
van de Unit Healthy Living bij TNO, dat TNO Unit Healthy Living en Unit Defensie 
en Veiligheid de intentie heeft om een  in-kind bijdrage te leveren aan het 
Groeifonds, in het bijzonder aan: 
 
Programmalijn 2 en 3 ter waarde van EUR 6.000.000 t.b.v.: 
- Ontwikkelen van innovatieve diagnostische methoden voor kostenefficiënte en 

eenvoudig te gebruiken flexibele platforms voor het ter plaatse opsporen van 
besmette personen en voor gerichte diagnostische massascreening op 
bevolkingsniveau. De nadruk ligt op het opzetten van een generieke end-to-end 
workflow die snel kan worden ingezet door de geëigende crisis-organisatie. 

- Inzet ‘Accelerator Mass Spectrometry’ technologie en ‘organ on a chip’ 
technologie voor snelle en (kosten) efficiëntere ontwikkeling van nieuwe antivirale 
therapeutica en vaccins. 

 
Programmalijn 5 en 6 ter waarde van EUR 4.000.000 t.b.v.:  
- Ontwikkeling van ‘tailored’ gedragsinterventies en slimme instrumenten – 

bijvoorbeeld ‘vaccinatie keuzehulp’ of instrumenten  die de effecten van 
interventies op het welzijn van verschillende, met name kwetsbare, groepen 
inzichtelijk maken  (bijv. Wise policy cube). 

- Ontwikkeling, valideren en implementeren van evidence based instrumenten 
(bijv. open dialoog ondersteuning, what if scenario’s, dilemma game etc.) ter 
ondersteuning van samenwerking tussen meerdere partijen, waaronder burgers, 
om te komen tot besluiten met een breed draagvlak. 

NGF Pandamic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health ~ Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meteren 
Wilhelmina van Pruisenweg  104 
2595 AN Den Haag 
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Datum 
18 oktober 2021 
 
Onze referentie 
ATM-211018 
 
Page 
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- Het ontwikkelen, valideren, evalueren en implementeren van (leefstijl)interventies 
die een gunstig effect hebben op de weerstand tegen infectieziekten en het 
herstel ervan. 

- Bijdragen aan FAIR multiparty data uitwisseling. 
 
met een totaalwaarde van EUR 10.000.000 in de periode 2022-2028 in 
overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het 
projectvoorstel. Deze middelen worden aangewend vanuit de gebruikelijke 
financieringsstromen van de Unit. 
 
Deze bijdrage is in de vorm van een in-kind bijdrage en wordt ingezet volgens de 
planning van het projectvoorstel, op grond waarvan we een vergelijkbare bijdrage 
verwachten, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen 
daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde 
bijdrage levert. 
 
TNO  -  Healthy Living hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit 
voorstel erkent en mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van 
Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Peter van Dijken 
Managing Director Healthy Living 
18 oktober 2021 
 

Digitally signed by 
Peter van Dijken 
Date: 2021.10.18 
13:49:49 +02'00'
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
Nijmegen, 25 oktober 2021 
 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt TropIQ Health Sciences B.V. steun uit aan het Nationaal Groeifonds 
(NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven 
ambities om kennis, technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen 
die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private samenwerking 
en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse 
economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Koen Dechering, in mijn hoedanigheid van CEO bij TropIQ Health 
Sciences B.V., dat TropIQ Health Sciences B.V. de intentie heeft om een in-kind bijdrage 
te leveren aan project APOLLO NL. De nadere invulling en hoogte van deze bijdrage is 
afhankelijk van een verdere uitwerking van het project budget. In algemene zin kan worden 
gezegd dat TropIQ Health Sciences B.V. per jaar zo’n 1 miljoen euro besteedt aan 
onderzoek naar infectieziekten en in principe bereid is om deze werkzaamheden onder te 
brengen in de beoogde publiek-private samenwerking, onder voorwaarde dat het Nationaal 
Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 
Voor TropIQ heeft deelname aan APOLLO NL de meerwaarde dat het toegang biedt tot 
kennis en infrastructuur die niet in het bedrijf aanwezig zijn, en dat het de risico’s van 
geneesmiddelenontwikkeling verkleint. Op zijn beurt kan TropIQ het project versterken 
door inbreng van unieke expertise en technologie op het gebied van test ontwikkeling, high 
throughput screening en optimalisatie van farmacologisch actieve chemische verbindingen 
en biomoleculen. Dit sluit aan bij programmalijnen 1, 2 en 3. Het is de verwachting dat 
deelname aan het project de verdere groei van TropIQ stimuleert (historische groei: 20% 
per jaar gedurende de afgelopen 10 jaren) en daarmee arbeidsplaatsen creëert voor 
hoogopgeleid personeel.  
 
TropIQ Health Sciences B.V. hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit 
voorstel erkent en mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van 
Nederland. 
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Met vriendelijke groet, 
 
 
______________________ 

Naam: Koen Dechering 

Positie: CEO 
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Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt de Technische Universiteit Eindhoven steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) 
voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response 
stimuleren in publiek‐private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de 
Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, prof. dr. ir. Frank Baaijens, in mijn hoedanigheid van rector magnificus bij de Technische 
Universiteit Eindhoven, dat de Technische Universiteit Eindhoven de intentie heeft om een in‐kind bijdrage te 
leveren aan Pandemic Preparedness and Response programmalijnen 2 en 3 ter waarde van kEUR 500 in de 
periode 2022‐2027, in overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het 
projectvoorstel. Deze middelen worden aangewend vanuit eerste geldstroommiddelen die de TU/e heeft 
aangewend voor de ontwikkeling van onderzoek aan immunoengineering. 
 
Deze bijdrage is in de vorm van junior onderzoekers die zich gaan richten op de ontwikkeling van nieuwe 
vaccinplatforms en biosensoren. Naast de inzet van deze onderzoekers zal de TU/e ook de onderzoeksbegeleiding 
faciliteren en de infrastructuur beschikbaar stellen om de ontwikkeling mogelijk te maken, en het is de intentie 
om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de 
in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de 
gevraagde bijdrage levert. 
 
Na toekenning van het groeifondsvoorstel zullen afspraken nader worden vastgelegd en overeengekomen. 
Afspraken over IP worden vastgelegd tussen de betrokken partijen van de projecten. De Technische Universiteit 
Eindhoven zal als publieke kennisinstelling de integrale kostensystematiek hanteren als uitgangspunt voor 
deelname en wij zien onze inspanning als niet‐economische activiteiten en daarmee 100% subsidiabel.  
 
   

      
       
NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 

     

Datum 
18‐10‐2021 

Ons kenmerk 
TUE 1944574  

Uw kenmerk  Contact: 
Rianne Pas 
General Affairs 
r.pas@tue.nl 
T   +31 40 247 5585 

www.tue.nl 
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Letter of Intent

NGF Pandemic Preparedness & Response
TKI Bureau LSH (Health~Holland)
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

Enschede, 15 Oktober 2021

Subject: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R

Geachte heer Van Meeteren,

Met deze brief spreekt U-Needle steun uit aan het Nationaal Groeifonds
(NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de
daarin beschreven ambities om kennis, technologische platforms,
producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en
response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee
tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse
economie zullen realiseren.

Hierbij bevestig ik, Jeroen Wissink, in mijn hoedanigheid van CEO bij
U-Needle, dat U-Needle beschikt over en de intentie heeft om een mooie
bijdrage te leveren aan Programma 3 Vaccin ontwikkeling en
implementatie (WP3.3 en WP3.5) ter waarde van EUR 3,500,000 in de
periode 2022-2026, in overeenstemming met het geconsolideerde budget
zoals opgenomen in het projectvoorstel.

We hebben afgelopen zomer vastgesteld dat de U-Needle intradermic
needles corona vaccin doseringen veilig met een factor 5 (!) kunnen
reduceren . Deze enorme dose sparing willen we op nationale schaal1

beschikbaar stellen. Daarom zal U-Needle aan het programma bijdragen
met opschaling, maar ook met vervolgonderzoek, ontwikkeling en klinische
validaties van haar intradermal vaccin delivery platform for corona en
influenza vaccines.

Het is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het
projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het
voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het
Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert.

U-Needle hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit
voorstel erkent en mee investeert in het verdienvermogen en de
gezondheid van Nederland.

Vriendelijke groeten,

Naam:   J.M. Wissink
Positie: CEO

1 De data van deze studie met 150 vrijwilligers in de vaccinatiekliniek van het LUMC te
Leiden is momenteel nog niet gepubliceerd en is zeer vertrouwelijk !
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Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) steun uit aan 
het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en 
de daarin beschreven ambities om kennis, technologische platforms, producten en 
diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-
private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op 
de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, prof.dr. Marian Joëls., in mijn hoedanigheid als Decaan en lid van de Raad 
van Bestuur bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), dat het UMCG de 
intentie heeft om een bijdrage te leveren aan programma 1, 2, 3 en onderliggend economisch 
onderzoek ter waarde van EUR 1.940.000  in de periode 2022-2027 in overeenstemming met 
het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel. Deze bijdrage is in de 
vorm van in kind contributie van materiaal en wetenschappelijk personeel, gebruik van 
apparatuur en bestaande infrastructuur (zie onder). 
 
Het UMCG is het enige academisch medisch centrum in de noordelijke regio en beschikt over 
een uitgebreid palet aan mogelijkheden t.a.v. surveillance, detectie en identificatie van 
pathogenen; kennis en ontwikkeling van diagnostiek, therapie en infectiepreventie; het 
ontwerpen en de evaluatie van vaccin platforms en kosten-effectiviteitsanalyses tbv evaluatie 
en implementatie. Deze diverse en complementaire expertises worden in de bijlage uitgebreid 
beschreven. 
 
De genoemde bijdrage is in de vorm van uren van betrokken experts (0.1 fte voor 12 experts 
gedurende 5 yr 720K) en beschikbaar stellen van faciliteiten tbv van onderstaand beschreven 
onderzoek (720Kgedurende 5 jaar) en het onderhoud van deze faciliteiten (500K over 5 jaar) 
voor een van totaal 1.940K euro en het is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van 
het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel 

 

 
Hanzeplein 1 Postbus 30 001, 9700 RB  Groningen 

Aan    
NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. dhr. Prof. dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 

Datum:      18 oktober 2021 
Onderwerp:  Letter of commitment Groeifondsvoorstel Pandemic Preparedness
  

Raad van Bestuur 
      
 
 

Telefoon  (050-36)1 02 01  
 
Bijlage(n) -- 
 
Kenmerk 21.400766/RvB 
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beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de 
gevraagde bijdrage levert. 
 
Het UMCG hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en 
mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Raad van Bestuur, 

 
 
 
 
 

prof. dr. M. Joëls, 
Decaan, lid RvB UMCG 
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Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt het UMCG steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel 
“ApolloNL: Pandemic Preparedness & Response” en de daarin beschreven ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische 
paraatheid en response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd 
een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren.  
 
Hierbij bevestig ik, Prof. Dr. Marian Joëls, in mijn hoedanigheid van Decaan van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG) dat het UMCG de intentie heeft om een  in-kind 
bijdrage te leveren aan het Groeifonds, in het bijzonder aan: 
 
Programmalijn 5: 

 Binnen deze lijn staan we voor aan de verschillende werkpakketten input te leveren, 
welke met name komt vanuit de Onderzoeksgroep Health Psychology van de Afdeling 
Gezondheidswetenschappen; waarbij overigens ook met andere groepen binnen het 
UMCG op het thema zal worden samengewerkt. De nadruk zal komen te liggen op 
werkpakket 1 binnen deze lijn. We willen nader in kaart brengen wat de impact van een 
pandemie is en zicht krijgen op de risicogroepen vooral in termen van verminderd 
welzijn (o.a. in relatie tot sociaal economische status (SES)) en inadequaat coping gedrag 
(zoals slecht leefstijl gedrag). De kennis dient bij te dragen aan de uit te zetten 
lijnen/interventies in de overige werkpakketten binnen deze programmalijn.  

 
De inzet omvat over de periode 2022-2028 een waarde van ongeveer 0.1 inzet per jaar op 
UHD/hoogleraar niveau (14.500 Euro per jaar – 101.500 Euro voor de gehele periode). Het is 
de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te 
stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk 
plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
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Het UMCG hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en 
mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Raad van Bestuur, 
 

 
prof. dr. M. Joëls, 
Decaan, lid RvB UMCG 
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College van Bestuur 

Geachte heer Van Meeteren, 

Met deze brief spreekt de Universiteit Leiden steun uit voor het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel 
“Apollo NL”  en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische platforms, producten en 
diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private 
samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse 
economie zullen realiseren.  

Hierbij bevestig ik, Annetje Ottow, in mijn hoedanigheid van Voorzitter College van Bestuur bij 
Universiteit Leiden, dat Universiteit Leiden de intentie heeft om een in-kind bijdrage te leveren aan 
programmalijnen 1,2,5 en 6 ter waarde van een € 836.000,- (waarvan respectievelijk €486.000,- door 
de Faculteit der Sociale Wetenschappen (Politieke Wetenschap en Psychologie) en €350.000,- door 
het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR)) en een in-kind bijdrage te leveren aan 
programmalijn 5 door de Faculteit Governance and Global Affairs in de periode 2022-2028 in 
overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel. Deze 
middelen worden aangewend vanuit de reguliere eerste geldstroommiddelen.  

De in-kind bijdrage is in de vorm van personele contributies van bijvoorbeeld deeltijd van een data 
steward, analist, universitaire docenten of hoogleraren, met kennis en expertise over sociaal 
maatschappelijke strategieën, virale MS analyse, FAIR data analyse, en analytische infrastructuur 
inclusief robotica en massa spectrometrie, en het is de intentie om deze bijdrage volgens de planning 
van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven 
investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage 
levert. 

De Universiteit Leiden zal op basis van zijn kennis en infrastructuur bijdragen aan de ontwikkeling 
van sneltesten van virale infecties met behulp van massa spectrometrie zoals omschreven in 
programmalijnen 1 en 2 (Prof. dr. Thomas Hankemeier), de kennissynthese, doorontwikkeling, 
evaluatie en implementatie van sociaal maatschappelijke strategieën in programmalijn 5 (Prof. dr. 
Andrea Evers, Prof. dr. Arjen Boin, prof. dr. Sandra Groeneveld en prof. dr. Jet Bussemaker), en aan 

NGF Pandemic Preparedness & Response 

TKI Bureau LSH (Health~Holland) 

T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren

Wilhelmina van Pruisenweg 104

2595 AN Den Haag

Nummer 2021/29306 Datum 26 oktober 2021 
Uw brief van Doorkiesnr. +31 (0)71 5273143
Onderwerp Steunbrief aanvraag Nationaal Groeifonds:  

Pandemic Preparedness & Response 
Contactpersoon Dr. Jacqueline Kruse 
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College van Bestuur 

Blad 2/2 de FAIR data analyse en services in programmalijn 6 (Prof. dr. Thomas Hankemeier en Prof. dr. 
Andrea Evers).  
De Universiteit Leiden heeft tijdens de COVID19 uitbraak een sneltest met massa spectrometrie 
ontwikkeld die bij de GGD Amsterdam gevalideerd is, heeft veel kennis op het gebied van sociaal 
maatschappelijke strategieën (bv deelname wetenschappelijke adviesraad gedragsunit RIVM), en 
heeft ervaring met FAIR data analyse met COVID19 en andere gebieden.  

De Universiteit Leiden hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en 
mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 

Vriendelijke groeten, 

prof. mr. A.T. Ottow 
Voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 
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University of Twente (UT) is registered at the Dutch Chamber of Commerce under nr. 501305360000 
 

 

 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Universiteit Twente steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel 
“Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid 
en response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en 
langdurig positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Vinod Subramaniam, in mijn hoedanigheid van Voorzitter College van Bestuur 
bij de Universiteit Twente, dat Universiteit Twente de intentie heeft om een in-kind bijdrage te 
leveren aan Groeifondsvoorstel Pandemic Preparedness ter waarde van EUR € 156.000 in de 
periode [2024-2030], in overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in 
het projectvoorstel. Deze middelen worden aangewend vanuit het budget van de Universiteit. 
 
Deze bijdrage is in de vorm van een in-kind bijdrage op de personeelskosten en het is de intentie 
om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder 
voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het 
Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
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De Universiteit Twente hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel 
erkent en mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. V. Subramaniam
President of the Executive Board
University of Twente
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Geachte heer Van Meeteren,  
 
Met deze brief spreekt de Universiteit Utrecht haar steun uit aan het Nationaal Groeifonds 
(NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & Response” en de daarin beschreven ambities om 
kennis, - onder andere over het voorspellen en sneller detecteren van pandemieën en het 
ontwikkelen van sociaal-maatschappelijke strategieën gericht op predictie, preventie en 
interventies - , technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de 
pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private samenwerking met de 
verwachting hiermee allereerst negatieve economische groei en gezondheidsschade te 
voorkomen, maar ook een aanzienlijk en langdurig positief effect op de Nederlandse economie 
te realiseren.  
 
De Universiteit Utrecht heeft de intentie om een in-kind bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van nieuwe concepten om epidemieën en pandemieën te voorspellen en sneller 
te detecteren, de Nederlandse agrofood industrie te begeleiden met onderzoek gedurende de 
transitie naar een circulaire veehouderij, met als insteek het verminderen van de kans op 
introductie en verspreiding van pathogenen met epidemisch/pandemisch potentieel tijdens 
deze systeemverandering, en door pathogenen gedetailleerd te karakteriseren om zo bij te 
dragen aan vaccin ontwikkeling en diagnostiek voor diezelfde pathogenen. Ook zal de 
Universiteit Utrecht bijdragen aan inzet van nieuwe diagnostische methoden om 
infectieziekten te detecteren. Daarnaast is een belangrijk doel om aan te sluiten bij een FAIR 
data infrastructuur op basis van ‘open science’ principes en een dergelijke structuur ook te 
ontwikkelen rond monitoring van diergezondheid in Nederland.  
 
De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht participeert in dit initiatief en heeft 
de intentie om gedurende de looptijd van het programma met een aanzienlijk bedrag te 
investeren in de veterinaire datastructuur bij de klinieken van de faculteit om daarmee te 
kunnen aansluiten bij de in het project opgenomen landelijke IT structuur (veterinaire parallel 
van HEALTH RI). In een volgende fase zal dit worden geconcretiseerd.   
 
Daarnaast heeft de Universiteit Utrecht de intentie om met name voor de begeleiding van de 
wetenschappelijke projecten matching te leveren voor de periode 2022-2028. Deze middelen 
worden aangewend vanuit de 1e geldstroom. Het betreft een bedrag van ca. €1,1 miljoen. 
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Blad 2 van 2 Ons kenmerk SO&O N27479 
   

 
 

Deelnemende afdelingen en samenwerkingsverbanden binnen de Universiteit Utrecht zijn:  
1. het Departement Biomedical Health Sciences van de Faculteit Diergeneeskunde (Prof. 

Frank van Kuppeveld, met bijdragen rond betekenis virus mutaties, relaties genotype 
en fenotypische eigenschappen (o.a. rol in overbruggen van species barriers), rol 
mucus en identificatie van functioneren van zogenaamde entry receptoren) en Prof. 
Andrea Gröhne die met het door haar geleide Dutch Wildlife & Health Centre bijdraagt 
aan onderzoek naar transmissie van pathogenen tussen wilde dieren en gehouden 
dieren. Vanuit dit Departement is ook overleg geweest met de trekkers van 
programmalijnen 2 en 3. Dit heeft nog niet tot concrete uitwerkingen geleid, 
bijvoorbeeld op het terrein van de vaccin ontwikkeling voor dieren. Graag benadruk ik 
het potentiële belang van vaccin ontwikkeling voor veterinair gebruik tijdens 
pandemieën.  

2. het Departement Population Health Sciences, Institute for Risk Assessment Sciences 
(Prof. Dick Heederik, Dr. L. Smit en Prof. Roel. Vermeulen) die bijdragen met 
onderzoek naar transmissie via de lucht met nieuw te ontwikkelen meetmethoden, 
inschatting van humane risico’s van transmissie vanuit dieren en dierproducten naar 
de mensen en ontwikkeling van nieuwe preventieve maatregelen en concepten, en 
bijdragen aan een diergezondheids datastructuur. De afdeling Gezondheid 
Landbouwhuisdieren (Prof. Arjan Stegeman) draagt bij aan onderzoek naar 
ontwikkeling van nieuwe veehouderijconcepten, en onderzoek naar vermindering van 
risico op introductie en verspreiding van pathogenen vanuit werknemers, wilde dieren 
naar dieren gehouden in de veehouderij. Daarnaast zal worden bijgedragen aan een 
diergezondheids-datastructuur en zal een belangrijke rol worden gespeeld in de 
ontwikkeling van concepten voor syndroom surveillance op basis van 
diergezondheidsgegevens waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het sneller 
identificeren van uitbraken van dierziekten die mogelijk zoönotisch potentieel hebben. 

3. het Nederlands Proteomics Centrum (NPC), geplaatst bij de Universiteit Utrecht (Prof. 
Albert Heck) draagt bij met zogenaamd -omics onderzoek naar plasmaeiwitten en 
antilichaam profilering in bloed.  

4. Naast bovenvermelde participatie vanuit de faculteit Diergeneeskunde en het NPC 
draagt ook de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht met groot 
enthousiasme bij aan dit initiatief. Zo zullen Prof. Denise de Ridder en Prof. John de 
Wit, mede in het licht van hun lidmaatschap van de wetenschappelijke adviesraad van 
de Corona Gedragsunit van het RIVM, een actieve bijdrage leveren aan het 
werkpakket “sociaal-maatschappelijke strategieën gericht op predictie, preventie en 
interventies”. 

Ik verwacht dat de Universiteit Utrecht met deze activiteiten, die gedragen worden door 
excellente onderzoeksgroepen, zal bijdragen aan het succes van het voorgestelde 
onderzoeksprogramma indien dit door het Nationaal Groeifonds wordt gehonoreerd.  
 
Hoogachtend, 
Het College van Bestuur, 
 
 
 
 
 
Prof. dr. Anton Pijpers, 
voorzitter 
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Geachte heer Van Meeteren,  
 
Met deze brief spreekt de Universiteit Utrecht haar steun uit aan het Nationaal Groeifonds 
(NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & Response” en de daarin beschreven ambities om 
kennis, - onder andere over het voorspellen en sneller detecteren van pandemieën en het 
ontwikkelen van sociaal-maatschappelijke strategieën gericht op predictie, preventie en 
interventies - , technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de 
pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private samenwerking met de 
verwachting hiermee allereerst negatieve economische groei en gezondheidsschade te 
voorkomen, maar ook een aanzienlijk en langdurig positief effect op de Nederlandse economie 
te realiseren.  
 
De Universiteit Utrecht heeft de intentie om een in-kind bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van nieuwe concepten om epidemieën en pandemieën te voorspellen en sneller 
te detecteren, de Nederlandse agrofood industrie te begeleiden met onderzoek gedurende de 
transitie naar een circulaire veehouderij, met als insteek het verminderen van de kans op 
introductie en verspreiding van pathogenen met epidemisch/pandemisch potentieel tijdens 
deze systeemverandering, en door pathogenen gedetailleerd te karakteriseren om zo bij te 
dragen aan vaccin ontwikkeling en diagnostiek voor diezelfde pathogenen. Ook zal de 
Universiteit Utrecht bijdragen aan inzet van nieuwe diagnostische methoden om 
infectieziekten te detecteren. Daarnaast is een belangrijk doel om aan te sluiten bij een FAIR 
data infrastructuur op basis van ‘open science’ principes en een dergelijke structuur ook te 
ontwikkelen rond monitoring van diergezondheid in Nederland.  
 
De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht participeert in dit initiatief en heeft 
de intentie om gedurende de looptijd van het programma met een aanzienlijk bedrag te 
investeren in de veterinaire datastructuur bij de klinieken van de faculteit om daarmee te 
kunnen aansluiten bij de in het project opgenomen landelijke IT structuur (veterinaire parallel 
van HEALTH RI). In een volgende fase zal dit worden geconcretiseerd.   
 
Daarnaast heeft de Universiteit Utrecht de intentie om met name voor de begeleiding van de 
wetenschappelijke projecten matching te leveren voor de periode 2022-2028. Deze middelen 
worden aangewend vanuit de 1e geldstroom. Het betreft een bedrag van ca. €1,1 miljoen. 
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Blad 2 van 2 Ons kenmerk SO&O N27479 
   

 
 

Deelnemende afdelingen en samenwerkingsverbanden binnen de Universiteit Utrecht zijn:  
1. het Departement Biomedical Health Sciences van de Faculteit Diergeneeskunde (Prof. 

Frank van Kuppeveld, met bijdragen rond betekenis virus mutaties, relaties genotype 
en fenotypische eigenschappen (o.a. rol in overbruggen van species barriers), rol 
mucus en identificatie van functioneren van zogenaamde entry receptoren) en Prof. 
Andrea Gröhne die met het door haar geleide Dutch Wildlife & Health Centre bijdraagt 
aan onderzoek naar transmissie van pathogenen tussen wilde dieren en gehouden 
dieren. Vanuit dit Departement is ook overleg geweest met de trekkers van 
programmalijnen 2 en 3. Dit heeft nog niet tot concrete uitwerkingen geleid, 
bijvoorbeeld op het terrein van de vaccin ontwikkeling voor dieren. Graag benadruk ik 
het potentiële belang van vaccin ontwikkeling voor veterinair gebruik tijdens 
pandemieën.  

2. het Departement Population Health Sciences, Institute for Risk Assessment Sciences 
(Prof. Dick Heederik, Dr. L. Smit en Prof. Roel. Vermeulen) die bijdragen met 
onderzoek naar transmissie via de lucht met nieuw te ontwikkelen meetmethoden, 
inschatting van humane risico’s van transmissie vanuit dieren en dierproducten naar 
de mensen en ontwikkeling van nieuwe preventieve maatregelen en concepten, en 
bijdragen aan een diergezondheids datastructuur. De afdeling Gezondheid 
Landbouwhuisdieren (Prof. Arjan Stegeman) draagt bij aan onderzoek naar 
ontwikkeling van nieuwe veehouderijconcepten, en onderzoek naar vermindering van 
risico op introductie en verspreiding van pathogenen vanuit werknemers, wilde dieren 
naar dieren gehouden in de veehouderij. Daarnaast zal worden bijgedragen aan een 
diergezondheids-datastructuur en zal een belangrijke rol worden gespeeld in de 
ontwikkeling van concepten voor syndroom surveillance op basis van 
diergezondheidsgegevens waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het sneller 
identificeren van uitbraken van dierziekten die mogelijk zoönotisch potentieel hebben. 

3. het Nederlands Proteomics Centrum (NPC), geplaatst bij de Universiteit Utrecht (Prof. 
Albert Heck) draagt bij met zogenaamd -omics onderzoek naar plasmaeiwitten en 
antilichaam profilering in bloed.  

4. Naast bovenvermelde participatie vanuit de faculteit Diergeneeskunde en het NPC 
draagt ook de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht met groot 
enthousiasme bij aan dit initiatief. Zo zullen Prof. Denise de Ridder en Prof. John de 
Wit, mede in het licht van hun lidmaatschap van de wetenschappelijke adviesraad van 
de Corona Gedragsunit van het RIVM, een actieve bijdrage leveren aan het 
werkpakket “sociaal-maatschappelijke strategieën gericht op predictie, preventie en 
interventies”. 

Ik verwacht dat de Universiteit Utrecht met deze activiteiten, die gedragen worden door 
excellente onderzoeksgroepen, zal bijdragen aan het succes van het voorgestelde 
onderzoeksprogramma indien dit door het Nationaal Groeifonds wordt gehonoreerd.  
 
Hoogachtend, 
Het College van Bestuur, 
 
 
 
 
 
Prof. dr. Anton Pijpers, 
voorzitter 
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Geachte heer Van Meeteren, 
 
Ik heb kennis genomen van het voornemen om bij het Nationaal Groeifonds (NGF) het voorstel 
“Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) in te dienen, met de ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en 
response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig 
positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
In mijn hoedanigheid als decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van 
Amsterdam spreek ik mijn steun uit voor het voorstel en bevestig ik de deelname van twee 
onderzoekers  van de Faculteit, Anniek de Ruijter en Katrina Perehudoff. Beiden zijn onderzoeker in 
Law Centre for Health and Life en participeren in het interfacultaire Amsterdam Institute for Global 
Health and Development. Wij hebben de intentie om een in kind bijdrage te leveren aan programma 
lijn 3 en 5 ter waarde van EUR 210k in de periode 2022 - 2028, in overeenstemming met het 
geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel.  
 
Deze middelen worden aangewend vanuit bestaande aanstellingen van wetenschappelijk personeel,  
onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het 
Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 

  
NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN  DEN HAAG 
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Anniek de Ruijter 
 
E-mail 
a.deruijter@uva.nl 

Telefoon 

0205253445 
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De Faculteit der Rechtsgeleerdheid hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit 
voorstel erkent en mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Prof. mr. P.A. Nollkaemper 
Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
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Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt de Faculteit Faculteit Maatschappij & Gedrag van de UvA zijn steun uit 
aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de 
daarin beschreven ambities om kennis, technologische platforms, producten en diensten te 
ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private 
samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse 
economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Prof. dr. Agneta Fischer, in mijn hoedanigheid als decaan bij de Faculteit 
Maatschappij & Gedrag, dat wat betreft de deelname van onze onderzoeker Dr. Danny de Vries 
vanuit het Amsterdam Institute for Social Science Research en – voor zover het ook betreft – ons 
onderzoek in het Amsterdam Institute for Global Health and Development, we daarin de intentie 
hebben om een in-kind bijdrage te leveren aan programma lijn 5 ter waarde van EUR 65k in de 
periode 2022 - 2028, in overeenstemming met het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het 
projectvoorstel. Deze middelen worden aangewend vanuit bestaande aanstellingen van 
wetenschappelijk personeel. 
 
Deze bijdrage is in de vorm van de tijd van onze onderzoeker die wij in dit voorstel willen en kunnen 
inzetten, ter begeleiding van jonge onderzoekers en om onze bijdrage in de interdisciplinaire teams 
mogelijk te maken en het is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel 

  
NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 

 
  

 
 
 

Datum 

22 oktober 2021 
 
Contactpersoon 

Dr. Danny de Vries 
 
E-mail 
d.h.devries@uva.nl 

Telefoon 

0641274009 
 
 
 

 
 
 
 
 

Onderwerp 
Letter of Intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
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ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen 
daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 
De Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote 
belang van dit voorstel erkent en mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van 
Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 
 

 
______________________ 

Naam: Agneta Fischer 

Positie: Decaan Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen, UvA. 

Datum: 22-10-2021 
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Betreft: Letter of Intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Amsterdam, 25th of October 2021                          Totaal aantal pagina’s: 2 
  
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt de UvA steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic 
Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische 
platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response 
stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig 
positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Stanley Brul, in mijn hoedanigheid van directeur van het College of Life Sciences, 
de opleiding biomedische wetenschappen en hoogleraar bij de FNWI  van de UvA, dat de UvA 
beschikt over en de intentie heeft om een in-kind bijdrage te leveren aan het NGF voorstel Pandemic 
Preparedness & Response ter waarde van 1 Meuro in de periode 2022-2026 in overeenstemming met 
het geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel. 
 
Deze bijdrage is in de vorm van werk van promovendi en een deel van de tijd van twee Universitair 
Docenten die aan het microbioom werken in relatie tot gezondheid, therapeutica voor en het 
voorkomen van inflammatoire darmziekten zoals IBD en Crohn’s disease. Het is de intentie om deze 
bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat 
de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds 
daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 
De UvA hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee investeert 
in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,                           
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Director Biomedical Sciences UvA (FNWI-AMC)         
Head Dept. of Molecular Biology & Microbial Food Safety 
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Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Vilans steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel 

“Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om 

kennis, technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de 

pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private samenwerking en 

daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse 

economie zullen realiseren. 

 

Hierbij bevestig ik, Prof. dr. Mirella M.N. Minkman, in mijn hoedanigheid van 

voorzitter Raad van Bestuur bij Vilans, dat Vilans de intentie heeft om een bijdrage te 

leveren aan “sociaal-maatschappelijke strategieën gericht op predictie, preventie en 

interventies” binnen het NGF voorstel ‘Pandemic preparedness and response’ ter 

waarde van 3.000 k Euro in de periode 2022 - 2028, in overeenstemming met het 

geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel.  

 

Vilans is een kennisinstituut, en komt in deze hoedanigheid in aanmerking voor full-

cost financiering op basis van integrale kostprijzen. Mocht dit anders blijken te liggen 

dan willen we daar graag over in gesprek en de mogelijkheid krijgen ons voorstel 

eventueel aan te passen.  De voorgesteld bijdrage is in de vorm van de inzet van 

medewerkers van Vilans ten behoeve van de in bijgaande bijlage beschreven 

onderdelen (zie bijlage 1: Inzet Vilans binnen Pandemic preparedness and response).   

 

NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 

     

Betreft: Utrecht, 

Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 25 oktober 2021 
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Vilans hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en 

mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 

 

Met vriendelijke groet, 

Vilans 

 
Prof. dr. Mirella M.N. Minkman 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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Rotterdam, 13 oktober 2021 

 

Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 

 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Viroclinics-DDL, steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) 
voorstel “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven 
ambities om kennis, technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de 
pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private samenwerking en 
daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse economie 
zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Davide Molho, in mijn hoedanigheid van Chief Executive Officer bij 
Viroclinics-DDL, dat Viroclinics-DDL de intentie heeft om een bijdrage te leveren aan de 
benodigde infrastructuur ten bate van van het tegengaan van toekomstige pandemieën en 
het ter beschikbaar stellen van onder meer kennis en kunde met betrekking tot de benodigde 
assays, dierexperimenten en clinical trial support  zoals aangegeven in de Annex van dit 
schrijven. 
 
Deze bijdrage is in de vorm zoals aangegeven in de Annex en het is de intentie om deze 
bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder 
voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en 
het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
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Viroclinics-DDL hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent 
en mee investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Davide Molho 

CEO | Viroclinics Biosciences B.V. 
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Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R Apollo NL 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam 
haar steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel “Pandemic Preparedness & Response” 
(PP&R) Apollo NL en de daarin beschreven ambities om kennis, technologische platforms, producten 
en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en response stimuleren in publiek-private 
samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig positief effect op de Nederlandse 
economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Arjen van Witteloostuijn, in mijn hoedanigheid van decaan bij de School of 
Business and Economics (SBE), dat de afdeling Operations Analytics de intentie heeft expertise te 
leveren aan het nationaal groeifondsvoorstel Pandemic Preparedness and Reponse Apollo NL in de 
programmalijn 4, in de vorm van onderzoeks- en onderwijscapaciteit. Deze bijdrage is in de vorm van 
diepgaande kennis over logistiek en supply chain management vraagstukken, alsmede kennis over 
toepassingen in de zorg en medische wereld. Zo wil de afdeling Operations Analytics binnen het 
Nationaal Groeifondsvoorstel haar kennis over farmaceutische ketens, het modelleren, optimaliseren 
en aansturen van logistieke ketens combineren met haar contacten in de farmaceutische en de 
logistieke sector.  
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De afdeling Operations Analytics bestaat uit 20 senior stafleden en heeft de ambitie en 
managementcapaciteit om binnen het Nationaal Groeifondsvoorstel een aparte onderzoekslijn uit te 
bouwen over de weerbaarheid en wendbaarheid van logistieke ketens die een essentieel onderdeel 
vormen van pandemic preparedness and response. Hiervoor denken ze aan de inzet (vervanging) van 
bestaande senior staf ten belope van 2 fte, het aanwerven van 1 bijkomend senior staflid (niveau 
universitair hoofddocent of hoogleraar), 2 postdocs en 4 Ph.D. studenten. 
 
Het is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te 
stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden 
en het Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert, en de governance zodanig 
ingericht kan worden dat onze rol als trusted advisor voor de publieke zaak niet in het geding komt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Prof. dr. A. van Witteloostuijn  
Decaan    
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*Please be aware, that investments need to be approved also by Wacker Chemie AG. 
Biotech B.V., P.O. box 22620, 1100 DC Amsterdam, The Netherlands:  NGF PP&R: “Science for industry, causing impact on economy and society” 

 

Wacker Biotech B.V., P.O. box 22620, 1100 DC Amsterdam, The Netherlands     
 

NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 

 
 

  zoals besproken 
 
met het verzoek om:  
 

  Overleg 
 

 

20.10.2021  
 
Interest and willingness to contribute to and participate in the National 
Growth fund proposal PP&R  
 
  

 
Dear Mr. Van Meeteren, 
 
With this letter, Wacker Biotech B.V. expresses interest and willingness to support to the National Growth 
Fund (NGF) proposal “Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) and the therein described ambitions 
to develop knowledge, technological platforms, products and services that stimulate the pandemic pre-
paredness and response in public-private partnership and at the same time realize a significant and 
long-term positive effect on the Dutch economy. 
 
Jörg Lindemann, in my capacity as Managing Director of Wacker Biotech B.V., hereby inform you, that 
Wacker Biotech B.V. disposes of and intents to contribute with vaccine production capacity, including pro-
cess development and analytics with ongoing projects to stabilize & enhance vaccine production capac-
ity in the existing facility including an expansion to IQuarters with a significant value. Our management 
has approved investments of 55m€ for the period 2020-2023 and the realization of first parts of these pro-
jects have already been started. Further to this we plan to develop our site by adding e.g., more capac-
ity for GMP downstream production and we are also considering the construction of a significant 
new building on the premises, which we call “Next Generation Facility (NGF Wacker*)” 2023-2028. Our 
overall execution plan (e.g., total budget and timelines) are depending on client projects to be considered 
and on potential fundings granted. 
Our contribution will be in the form of providing full service CDMO activities. We could imagine reserving a 
dedicated capacity of up to 50% of all lines from the existing capacity as well as the to be built capacity. The 
existing factory, which is in the process of expansion includes a classical 1500L/350L fermentation line also 
suitable for 250L single use equipment for classical vaccine production, such as polysaccharides, proteins or 
live microbials and 2 to 4 lines for mRNA production such as CVnCoV including LNP-formulation (Fill and 
Finish (F&F) to be discussed). Furthermore, with the planned Next Generation Facility there would be the 

  
DR. JÖRG LINDEMANN  
WBA/AMS  
 
Wacker Biotech B.V.  
P.O. box 22620  
1100 DC Amsterdam, The Netherlands  
Tel. +31 20 7503 603  
joerg.lindemann@wacker.com  
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Wacker Biotech B.V., P.O. box 22620, 1100 DC Amsterdam, The Netherlands:  NGF PP&R: “Science for industry, causing impact on economy and society” 

possibility to provide several production lines and it is our intention to further evaluate this contribution ac-

cording to our planning of the project proposal, whereas any contribution by us is subject to approval by the 
relevant corporate bodies of Wacker Group, the condition that the investments described in our developed 
project proposal take place and that the National Growth Fund makes the requested contribution. 
 
Wacker Biotech B.V. hopes that the National Growth Fund will recognize the great importance of this pro-
posal and will co-invest in the earning capacity and health of the Netherlands.  
 
Kind regards, 
 
 
 
______________________ 

Name: Dr. Jörg Lindemann 

Position: Managing Director 

Date: 20.10.2021 
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NGF Pandemic Preparedness & Response 
TKI Bureau LSH (Health~Holland) 
T.a.v. de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren 
Wilhelmina van Pruisenweg 104 
2595 AN Den Haag 
 
 
Datum: 12 oktober 2021 
Betreft: Letter of intent Nationaal Groeifondsvoorstel PP&R 
 
 
Geachte heer Van Meeteren, 
 
Met deze brief spreekt Xheal Diagnostics B.V. steun uit aan het Nationaal Groeifonds (NGF) voorstel 
“Pandemic Preparedness & Response” (PP&R) en de daarin beschreven ambities om kennis, 
technologische platforms, producten en diensten te ontwikkelen die de pandemische paraatheid en 
response stimuleren in publiek-private samenwerking en daarmee tegelijkertijd een groot en langdurig 
positief effect op de Nederlandse economie zullen realiseren. 
 
Hierbij bevestig ik, Corné van den Kieboom, in mijn hoedanigheid van CEO bij Xheal Diagnostics B.V., dat 
Xheal Diagnostics B.V. beschikt over en de intentie heeft om een cash en in-kind bijdrage te leveren aan 
programmalijn 2 ter waarde van EUR 2.500.000 in de periode 2022-2027, in overeenstemming met het 
geconsolideerde budget zoals opgenomen in het projectvoorstel. 
 
Deze bijdrage is in de vorm van validatie, certificatie en marktintroductie van de Modular Breath Sampler 
(MBS). Dit innovatieve en gepatenteerde medisch device bemonstert de luchtwegen op een non-invasieve 
manier voor de detectie van infectie-veroorzakende pathogenen en bepaalt gelijktijdig de besmettelijkheid van 
de patiënt. Door het gemak in gebruik van de MBS, kan men gedecentraliseerd een hoogwaardig monster 
verkrijgen wat, in tegenstelling tot de huidige klinische materialen, direct gebruikt kan worden, zonder enige 
monstervoorbereiding, voor snelle en gevoelige moleculaire diagnostiek. Het acuut kunnen bepalen van de 
veroorzaker en de besmettelijkheid zal bij een uitbraak van groot belang zijn om verspreiding te beperken. Het 
is de intentie om deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter beschikking te stellen, onder 
voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal 
Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert. 
 
Xheal Diagnostics B.V. hoopt dat het Nationaal Groeifonds het grote belang van dit voorstel erkent en mee 
investeert in het verdienvermogen en de gezondheid van Nederland. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
______________________ 

Naam: Corné van den Kieboom  

Positie: CEO 

Datum: 12 oktober 2021 
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Bijlage 2: Overzicht van LOI’s

Naam partij Type partij Bijdrage Vorm bijdrage/additionele toelichting

2Wave Diagnostics Privaat In kind bijdrage in de 
periode 2022-2023.

Deze bijdrage is in de vorm van korting van €25 op ons uurtarief van 
€150.

Abbott Privaat Verdere verkenning voor 
samenwerking.

Abbott is geïnteresseerd om samenwerking met het Nationale Groei 
Fonds APOLLONL project nader te exploreren. 

ABN AMRO Arbo 
Services (AAAS)

Privaat In kind bijdrage van 
€60.000 in de periode 
2022-2025.

Deze bijdrage is in de vorm van: 1) Beschikbaar stellen van een 
hoogwaardige dataset (met gegevens over immuun respons en andere 
gezondheidsvariabelen die gebruikt kan worden voor onderzoek naar 
de relatie tussen leefstijl en immuun-gezondheid en ontwikkeling van 
interventies om de immuun gezondheid te versterken. 2)Gezamenlijk 
ontwikkelen en uittesten van een interventie-programma die de fysieke 
en mentale weerbaarheid van werknemers vergroot in voorbereiding op 
een pandemie. 

Accenture BV Privaat In kind bijdrage van €5M 
- €10M in de periode 
2022-2023.

This contribution is in the form of Strategy and Consulting, Interactive, 
Technology and Operations services supported by relevant experience, 
comprehensive capabilities across the relevant industries (e,g, 
transportation, logistics, life-science, pharmaceutical and healthcare), 
technology platforms and business functions.

Afdeling Health 
Evidence Radboud umc

Kennisinstelling In kind bijdrage van 
€75.000 in de periode 
2022-2028.

Deze bijdrage ziet op het ontwikkelen van maatschappelijk 
afwegingskader voor priotering van pandemie interventiestrategieën.

Amsterdam School of 
Communication 
Research (ASCoR, UvA)

Kennisinstelling In kind bijdrage van 
€145.000 in de periode 
2022-2028.

Deze bijdrage is in de vorm van de inzet van prof. J. van Weert en prof. B. 
van den Putte voor iedere 0.05 FTE per jaar.

Amsterdam UMC (AUMC) Kennisinstelling In kind bijdrage van 
€420K in de periode 
2022-2028.

Deze bijdrage is in de corm van tijd van vier hoogleraren ten behoeve 
van ontwikkeling en uitvoering van onderzoek zoals beschreven voor 
programmalijnen 1-3 en 6.

Amsterdam UMC 
(AUMC), afdeling Public 
and Occupational 
Health

Kennisinstelling In kind bijdrage van 
€33.096 in de periode 
2022-2028.

Concreet wordt een bijdrage geleverd aan onderzoek met en bij burgers 
en specifieke groepen naar zorgen, verwachtingen en kennis over 
vaccinatie en nieuwe technologieën voor vaccin ontwikkeling, de 
ontwikkeling van evidence-based communicatiestrategieën om de 
vaccinatie kennis te verhogen, en de ontwikkeling, implementatie en 
evaluatie van een interventie-toolkit ter bevordering van vaccinatie-
bereidheid en -acceptatie die kan worden ingezet bij een volgende 
pandemie.

Avivia BV Privaat Bijdrage in de periode 
2021-2025.

Deze bijdrage is in de vorm van hands-on expertkennis en labfaciliteiten 
op het gebied van farmaceutische productontwikkeling voor 
infectieziekten van zowel New Chemical Entities alsmede Repurposing 
en herformulering van bestaande geneesmiddelen.

Batavia Biosciences BV Privaat Voor de geplande 
activiteiten van Batavia in 
APOLLONL is een bedrag 
nodig van in totaal €115 
miljoen. Batavia zal zelf 
€75 miljoen investeren en 
vraagt een bijdrage van 
het NGF van €40 miljoen. 
Batavia spreekt hierbij de 
wens uit dat de 
gevraagde NGF bijdrage 
uiterlijk juli 2022 
beschikbaar zal komen 
teneinde te garanderen 
dat de fabriek eind 2023 
operationeel beschikbaar 
is. 

Deze bijdrage is in de vorm van de realisatie van een multipurpose 
vaccinfabriek, het op locatie bouwen van alle noodzakelijke analytische 
capaciteit die nodig is om geproduceerde vaccins te testen en de 
inbreng van haar mazelenvirus- en, samen met IAVI, de Vesicular 
Stomatitis Virus (VSV) vector platform.

BBIO Privaat In cash bijdrage van 
€125M in de periode 
2022-2032 en in kind 
bijdrage van 25M in 
dezelfde periode.

De bijdrage van BBIO is ‘in cash’ in de vorm van zorgdragen voor de 
jaarlijkse exploitatiekosten van een multi-purpose plant voor een 
periode van tenminste 10 jaar (ter hoogte van €125 miljoen) en ‘in kind’ 
in de vorm van inbreng van productie knowhow-en productie-
technologie ten behoeve van platform ontwikkeling (waarde van 
tenminste € 25 miljoen). 

BioConnection Privaat In kind bijdrage. Deze bijdrage is in de vorm van het optimaal inzetten van bestaande 
productiemogelijkheden binnen Nederland.

Bioneedle Drug  
Delivery BV

Privaat In kind en cash bijdrage 
van €12.500.000 in de 
periode 2022-2026.

Deze bijdrage voorziet in 50% van het benodigde budget van €15M  
voor fase 1: klinische validatie en de ontwikkeling van (opschaalbare) 
pilotproductie, vulapparatuur en applicator; en een budget van €10M 
voor fase 2: opschalen naar > 100M Bioneedles per jaar.
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Biotech Training Facility 
(BTF)

Privaat In kind bijdrage in de 
periode 2022-2026.

Deze bijdrage is in de vorm van het trainen en opleiden van vakmensen, 
die kunnen worden ingezet in de ontwikkeling en productie van vaccins 
en de overdracht van vaccinproductietechnologie naar internationale 
en nationale bedrijven en overheden.

BPRC Privaat Bijdrage in de periode 
2022-2026.

Deze bijdrage is in de vorm van het verder ontwikkelen en beschikbaar 
stellen van infectie modellen in (primaire) cellen en niet-humane 
primaten en bijhoren state-of-the-art faciliteiten op BSL-3 niveau. 
Daarnaast worden nieuwe vaccin strategieën, antivirale middelen en 
monoclonale therapieën op effectiviteit geëvalueerd.

Breda University of 
Applied Sciences (BUas)

Kennisinstelling In kind bijdrage. Deze bijdrage is in de vorm van diepgaande kennis over logistiek en 
supply chain management-vraagstukken, alsmede kennis over 
toepassingen in de zorg en medische wereld.

Centraal Bureau 
Drogisterijbedrijven 
(CBD)

Privaat In kind bijdrage van 
€835.000 in de periode 
2022-2028.

"Deze bijdrage is in de vorm van beschikbaar stellen van: 1)toegang tot 
het professioneel platform met 2.500 outlets van drogisten verspreid 
over het land waar wekelijks 5 miljoen burgers als eerste komen met 
vragen over gezondheid, vitaliteit, weerstand en hygiëne met 10.000 
gecertificeerde (assistent-)drogisten die burgers in alle doelgroepen 
hierin persoonlijk adviseren (64 miljoen gezondheidsadviezen per jaar) 
en eventueel doorverwijzen. 2) onderzoeksgegevens over kennis, 
houding en gedrag van de Nederlandse burger op het brede gebied van 
gezondheid en welzijn. 3) data met actuele en mogelijk voorspellende 
waarde over advies, aankoop en gebruik 
van relevante producten op het gebied van kleine kwalen, vitaliteit, 
weerstand en hygiëne, 
zowel offline als online. 4) implementatiekracht: 85% van de drogisten 
zijn gecertificeerd als erkend specialist in 
zelfzorg en voeren het beleid van het CBD uit."

Cnext BV Privaat In kind bijdrage van €5M 
in de periode 2022-2026.

Deze bijdrage is in de vorm van de creatie van nieuwe en complexe VMs 
en FAQTs inclusief het gebruik van Cnext IP om te boldoen aan 
vernoemde APOLLONL principes als FAIR.

CR2O Privaat Fee-for-services bijdrage 
van €18M in de periode 
2022-2027.

"Deze bijdrage is in de vorm van het opzetten, coördineren en 
rapporteren over klinische 
ontwikkelingsprogramma's in lijn met geldende respectievelijk 
regulatoire- en kwaliteitseisen."

De Bond van 
Groothandelaren (BG) 
Pharma

Privaat In kind bijdrage. Deze bijdrage is in de vorm van het inbrengen van kennis en kunde op 
het gebied van opslag, distributie en transport van farmaceutische 
middelen.

Deloitte Privaat In kind bijdrage. Deze bijdrage is in de vorm van consultancy diensten op het gebied van 
programma management support, monitoren van de economische 
impact, het aanvragen van subsidies, valorisatie, staatssteun en IP 
vraagstukken en/of het leveren van kennis vanuit ons expert team 
“Future of Health’.

Delta Diagnostics Privaat In kind bijdrage van 
€1.200.000 in de periode 
2022-2027.

Deze bijdrage is in de vorm van de ontwikkeling en validatie van een 
gedecentraliseerd biosensor platform voor directie labelvrije multiplex 
metingen van antistoffen, pathogenen en andere biomarkers.

DIGI.me BV Privaat In kind en in cash 
bijdrage.

Dhe digi.me platform and the expertise about PGO and ontology can be 
used where possible to help make the project a success.

Erasmus MC Kennisinstelling In kind bijdrage van 
€18M. Expertise 
gefinancierd vanuit een 
langjarige, omvangrijke 
portefeuille van nationale 
en internationale 
(consortium) 
onderzoeksprojecten 
naar Emerging Infections 
en Preparedness, 
gefinancierd door o.a. EU 
H2020, Horizon Europe, 
NIAID/NIH, ZonMw, WHO.

Deze bijdrage is in de vorm van diepgaande virologische-, 
pathogenetische, immunologische-, en epidemiologische kennis op het 
gebied van Emerging Infections en Preparedness op het grensvlak van 
dier en mens, waarvoor de afdeling Viroscience van het Erasmus MC 
nationaal-, Europees- en WHO-referentie centrum is.

Erasmus Universiteit Kennisinstelling In kind bijdrage van 
€400.000 in de periode 
2022-2028.

Deze bijdrage is in de vorm van inzet van de Erasmus School of Health 
Policy & Management, Erasmus School of Social and Behavioural 
Sciences en Erasmus School of History, Culture and Communication.

Fabrique Privaat In kind bijdrage van 
€140.000 in de periode 
2022-2028.

Deze toezegging is in de vorm van een in kind bijdrage als in te 
spenderen uren door medewerkers van Fabrique om bijdragen te leven 
op het gebied van kennis en kunde ten aanzien van het ontwerpen voor 
gedragsverandering.

Fair Solutions Privaat In kind bijdrage van 
€30.000.

"De in kind bijdrage van €30.000 door FAIR Solutions is gebaseerd op de 
levering van een cloud Fair Data Point (FDP), inclusief support om de 
integratie van het cloud FDP in de Apollo NL te bepalen. Deze FDP kan 
op meerdere manieren ingezet worden, onder andere in de context van 
het beschikbaar maken van persoonlijke data binnen een PGO. Het is de 
verwachting dat naast deze initiële in kind FDP er meerdere instanties 
nodig zullen zijn om de volledige data 
architectuur te verwezenlijken."



APOLLONL | PROPOSITIE 2DE RONDE NATIONAAL GROEIFONDS | MINISTERIE VWS | TOPSECTOR LSH, DEN HAAG, 31 OKTOBER 2021 317

Naam partij Type partij Bijdrage Vorm bijdrage/additionele toelichting

FarmResult BV Privaat In kind bijdrage van 
€40.000.

Deze bijdrage is in de vorm van het beschikbaar stellen van het 
dataplatform om real time stal gegevens (klimaat, voergift, watergift, 
gewicht, etc) bij een groot aantal veehouderijen te verzamelen in 
combinatie met onze Standard Operating Procedure App (hiermee zijn 
gerichte vragen te stellen op specifieke momenten in de levensfases 
van dieren) en eventueel laboratorium uitslagen. Daarnaast de 
ontwikkeling van services waarbij met behulp van machine learning en 
AI technieken vroegdiagnostiek wordt ondersteunt. Eerste veldtesten 
bij het voorspellen van salmonella bacteriedruk bij vleesvarkens zijn 
veelbelovend.

Florates BV Privaat In kind bijdrage van 
€150.000 in de periode 
2023-2026.

Deze bijdrage is in de vorm van innovatieve functionele diagnostiek van 
het veterinaire microbioom voor de verbetering van Animal Health 
zonder antibiotica te hoeven gebruiken.

GlaxoSmithKline BV 
(GSK)

Privaat In kind bijdrage. This contribution is in the form of a collaboration in a workstream that 
aims to support the implementation of guidelines and 
recommendations to vaccinate adult and elderly populations 
(‘Vaccinate for Life’), both in Pandemic, pre-pandemic and 
interpandemic situations, in order to optimize vaccination solutions in 
preventing a broad range of infectious diseases.

GO FAIR Foundation Privaat In kind bijdrage in de 
periode 2022-2029.

Deze bijdrage is in de vorm van de inzet van het expertise netwerk en 
de interne expertise.

Greenhabit Privaat Bijdrage van €60.000 in 
de periode 2022-2028.

Voornemens een bijdrage te leveren aan Lijn 5, “Sociaal-
maatschappelijke en economische strategieën gericht op predictie, 
preventie en interventies".

Halix BV Privaat In kind en in cash 
bijdrage van €49.5M in de 
periode 2022-2025.

Deze bijdrage is in-kind en cash ter grootte van 50% van het benodigde 
budget van €99,0 miljoen voor het uitbouwen, inrichten, valideren en in 
gebruik nemen van additionele cGMP ruimtes onder BioSafety Level 3 
(BSL-3) in het bestaande gebouw in het Leiden BioScience Park.

HAN University of 
Applied Sciences 
(HAN-UAS) 

Kennisinstelling In kind bijdrage van 
€80,5K in de periode 
2022-2027.

Deze bijdrage is in de vorm van een bijdrage uit het HAN Biocentre. In 
samenwerking met Protinhi zal HAN BioCentre zoeken naar nieuwe 
effectieve middelen ter bescherming tegen en bestrijding van, 
microbiële infecties (bacteriën en schimmels). 

Health-Ecore BV Privaat In kind bijdrage in de 
periode 2022-2028.

Deze bijdrage is in de vorm (specifiek) beschikbare kennis en expertise 
zal flexibel op basis van specifieke project/adviesverzoeken geleverd 
worden.

Health-Holland Publiek In kind bijdrage. Deze bijdrage is in de vorm van de inzet van haar specifieke expertise 
en/of door het beschikbaar stellen van haar netwerk. Tevens wordt, 
indien van toepassing, het PPS-toeslag instrument voor publiek-private 
samenwerking ingezet.

Health-RI Privaat Bijdrage. "Wij hebben met u afgestemd over de inrichting van PL6 zodat de 
gerealiseerde data-aanpak voor het specifieke onderzoeks- en 
innovatie-werkveld geadresseerd door het ApolloNL consortium 
(pandemic preparedness & resilience) past in de FAIR-gebaseerde 
Health-RI architectuur en werkstructuren. Health-RI committeert zich 
om, bij financiering van het ApolloNL programma, een gezamenlijke 
taskforce op te zetten die de integratie van ApolloNL PL6 in Health-RI 
nader invult. Doelstelling is de in het kader van het ApolloNL 
programma verzamelde data via de Health-RI infrastructuur FAIR 
beschikbaar te maken voor onderzoek en innovatie, en hierin aan te 
sluiten op het Health-RI 
afsprakenstelsel."

Health-Thing Movement 
BV

Privaat In kind bijdrage van 
€400.000 in de periode 
2022-2026.

Deze bijdrage is in de vorm van het beschikbaarstellen van het 
Health-Thing leerplatform en ondersteunde methodologie en 
engagement activiteiten bij één subpopulatie gedurende de periode 
2022-2026.

het Nederlandse 
Organ-on-Chip 
Consortium (hDMT)

Privaat In kind bijdrage. Met name het werkpakket betreffende de ontwikkeling van nieuwe in 
vitro en in vivo modellen voor het prioriteren van nieuwe middelen op 
basis van toxiciteit en effectiviteit sluit goed aan bij de visie en doelen 
van hDMT.

HINQ Privaat In kind bijdrage van 
€25.000 per jaar in de 
periode 2023-2027. 
Daarnaast wordt een in 
cash bijdrage geleverd 
van 20% van de VWS 
bijdrage per actieve PGO 
gebruiker voor 
innovatiebudget in 
APOLLONL.

Er wordt een bijdrage geleverd aan de FAIR datainfrastructuur, gebruik 
van PGO’s (healthvaults) en ontsluiting van bronssytemen (EPD, XIS) 
naar een FAIR datapoint die ondersteunend is aan de doelstellingen van 
PP&R. De FAIR architectuur (o.a. door toepassing van FHIR standaarden) 
en inbedding in het zorgsysteem (o.a. MedMij) maakt het tevens 
mogelijk dat deze infrastructuur op een open en herbruikbare manier 
ingezet kan worden t.b.v. verschillende programma’s, zoals Medtech, 
HealthRI, NLAIC, en Pharma-NL die zich richten op onderzoek en AI 
waarbij de FAIR principes de basis vormen.

Hogeschool Rotterdam Kennisinstelling In kind bijdrage van 
€250.000 in de periode 
2022-2030.

Deze bijdrage is in de vorm van praktijkonderzoek op het gebied van 
valorisatie en implementatie van zorgtechnologie ten behoeve van de 
programma activiteiten, mede met en door studenten, docenten en het 
werkveld (bedrijven en instellingen).
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IAVI Privaat In kind bijdrage van 
€23.3M in de periode 
2022 - 2027.

In kind support voor de ontwikkeling van het VSV platform bij Batavia 
Biosciences.

Innatoss Laboratories 
BV

Privaat In kind bijdrage van 
€75.000 in de periode 
2022-2026.

Deze in-kind bijdrage is in de vorm van een inbreng van 
ondergetekende t.a.v. de kennis en kunde van Innatoss (400 uur in 
totaal gedurende de looptijd van het project).

Intravacc Privaat In kind bijdrage van €1M 
in de periode 2022-2025.

Deze bijdrage is in de vorm van in kind gericht op het actief deelnemen 
aan overleggen binnen WP3 en wanneer opportuun een actieve bijdrage 
aan een concrete activiteit in WP3.

Isogen Life Science BV Privaat In kind bijdrage van 
€200K in de periode 
2022-2027.

Deze bijdrage is in de vorm van netwerken, meedenken, leveren van 
verbruiksgoederen om tot de juiste keuze te komen, beschikbaar 
stellen van apparatuur voor methode ontwikkeling, trainingen en het 
leveren van service en ondersteuning waar gewenst en zinvol.

Ivido BV Privaat In kind bijdrage van 
€25.000 per jaar in de 
periode 2023-2027. 
Daarnaast wordt een in 
cash bijdrage geleverd 
van 20% van de VWS 
bijdrage per actieve PGO 
gebruiker voor 
innovatiebudget in 
APOLLONL.

Er wordt een bijdrage geleverd aan de FAIR datainfrastructuur, gebruik 
van PGO’s (healthvaults) en ontsluiting van bronssytemen (EPD, XIS) 
naar een FAIR datapoint die ondersteunend is aan de doelstellingen van 
PP&R. De FAIR architectuur (o.a. door toepassing van FHIR standaarden) 
en inbedding in het zorgsysteem (o.a. MedMij) maakt het tevens 
mogelijk dat deze infrastructuur op een open en herbruikbare manier 
ingezet kan worden t.b.v. verschillende programma’s, zoals Medtech, 
HealthRI, NLAIC, en Pharma-NL die zich richten op onderzoek en AI 
waarbij de FAIR principes de basis vormen.

Janssen Privaat In kind bijdrage in de 
periode 2021-2023.

Deze bijdrage is in de vorm van werktijd en informatie van onze experts 
terzake.

JNU Privaat In kind bijdrage van 
€8.000 in de periode 
2022-2026.

Deze bijdrage is in de vorm van kennis met het ontwikkelen en 
implementeren van data gedreven applicaties in de veehouderij o.a. op 
basis van AI-modellen.

JRC Publiek In kind bijdrage. Deze bijdrage is in de vorm van inzet van het expertise netwerk en de 
interne expertise.

Jumbo Privaat In kind bijdrage van 
€250.000 in de periode 
2022-2028.

Deze bijdrage is in de vorm van inzet van medewerkers en voedings- en 
gedragexperts, het uitvoeren van testen in supermarkten alsmede inzet 
van Foodcoach technologie.

Land - en Tuinbouw 
Organisatie Nederland 
(LTO)

Privaat In kind bijdrage. Deze bijdrage is in de vorm van het actief onder de aandacht brengen 
van dit project bij onze leden.

Landelijk 
Samenwerkingsverband 
Actieve bewoners (LSA)

Burgercollectief In kind bijdrage van 
€5.000 in de periode 
2022-2024.

Deze bijdrage is in de vorm van als landelijke netwerkorganisatie 
leveren van capaciteit tot meedenken, communicatie over het project 
en het in stelling brengen van het netwerk van bewonerscollectieven. 

Leids Universitair 
Medisch Centrum 
(LUMC)

Kennisinstelling In kind bijdrage van 
€2.9M in de periode 2022-
2028.

Deze bijdrage is in de vorm van personele contributies, academisch 
expertise, laboratorium en klinische studie capaciteit, 
kennisinfrastructuur, klinische capaciteit en expertise, pandemische 
faciliteiten, technologische infrastructuur.

Levels Diagnostics BV Privaat In kind bijdrage van 
€50.000 in de periode 
2022-2027.

Deze bijdrage is in de vorm van het aanleveren van de platform 
technologie van Levels Diagnostics om humaan serum eiwit biomarker 
discovery uit te voeren, waardoor snel en schaalbaar diagnostiek kan 
worden ontwikkeld.

Leyden Labs Privaat In kind bijdrage van 
€50M.

Onze bijdrage wordt ingezet ten behoeve van de ontwikkeling, 
productie en het wereldwijd beschikbaar stellen van profylactische 
breedspectrum antivirale middelen (neussprays). De nadruk ligt daarbij 
op virussen die een epidemische of pandemische bedreiging vormen, 
met als eerste prioriteiten: influenza en corona.

LiteVax Privaat Bijdrage van €2M in de 
periode 2022-2026.

Deze bijdrage is in de vorm van 1) het beschikbaar stellen van LiteVax's 
unieke, geoctrooieerde en breed-toepasbare adjuvans technologie voor 
de (pre-)klinische evaluatie van pandemische vaccin kandidaten en 2) 
het voorbereiden van grootschalige productie en opslag zodat het 
adjuvans direct beschikbaar is in geval van een pandemie.

Logistics Community 
Brabant (LCB)

Kennisinstelling In kind bijdrage. Deze bijdrage is in de vorm van diepgaande kennis over logistiek en 
supply chain management vraagstukken, alsmede kennis over 
toepassingen in de zorg en medische wereld.

Maastricht UMC+ en 
Universiteit Maastricht

Kennisinstelling Bijdrage. Niet gegeven.

Maastricht University Kennisinstelling In kind bijdrage ivan 
€59.000 in de periode 
2022-2028.

Concreet wordt een bijdrage geleverd aan onderzoek met en bij burgers 
en specifieke groepen naar zorgen, verwachtingen en kennis over 
vaccinatie en nieuwe technologieën voor vaccin ontwikkeling, de 
ontwikkeling van evidence-based communicatie-strategieën om de 
vaccinatie kennis te verhogen, en de ontwikkeling, implementatie en 
evaluatie van een interventie-toolkit ter bevordering van vaccinatie-
bereidheid en -acceptatie die kan worden ingezet bij een volgende 
pandemie.
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Medworq Privaat Cash en in kind bijdrage 
van €3.3M in de periode 
2022-2027.

Deze bijdrage is in de vorm van de inbreng van de ontwikkelde kennis, 
programma's, data governance, informatieproducten ontwikkeld op de 
data infrastructuur en financiële investeringen gedaan door partners 
binnen COVID Data en een cash investering vanuit verzekeraars Zilveren 
Kruis, VGZ en CZ.

Mercurna Privaat Inspanningsbijdrage in 
de periode 2022-2025. 

Deze bijdrage is in de vorm van het verlenen van technologische kennis 
op het gebied van mRNA in relatie tot vaccin ontwikkeling. 

Merus NV Privaat In kind bijdrage van 
€2.5M in de periode 
2022-2023.

The contribution would be in the form of an in kind contribution and 
enable PP&R and Merus to advance therapeutic candidates for 
preclinical discovery & development stage of projects targeting actual 
and anticipated pandemic threats, including COVID-19 variants of 
concern, and of interest.

MSD BV Privaat In kind bijdrage. This contribution is in the form of sharing our knowledge and providing 
our expertise on vaccine environment (e.g. Health Technology 
Assessment, access & policy), on Supply Chain topics and on our 
monitoring solutions on livestock and pets. It is the intention to make 
this contribution available according to the planning of the project 
proposal, under the condition that the investments described in the 
proposal actually take place and that the National Growth Fund makes 
the requested contribution.

MyLife Technologies BV Privaat Bijdrage van €10M in de 
periode 2022-2026.

Deze bijdrage is in de vorm van het demonstreren van een 'Outbreak 
Control Tool Box', waarbij via het gebruik van keramische micronaalden 
bestaande en nieuwe vaccins veel sneller, effectiever en beter 
betaalbaar uitgerold kunnen worden binnen enkele weken om zo een 
uitbraak van infectieziekten met pandemie/epidemie potentieel te 
kunnen beteugelen c.q. indammen.

Nederland Zorgt voor 
Elkaar (NLZVE)

Burgercollectief In kind bijdrage van 
€5.000 in het jaar 2022. 
Voor het jaar 2023 is 
eveneens een bijdrage 
bepaald, waarvan de 
hoogte nog niet is 
bepaald.

Deze bijdrage is in de vorm van uren (in kind) voor het betrekken van 
burgers/burgercollectieven.

NEN Privaat In kind bijdrage van 2 à 3 
FTE voor alle NGF-
voorstellen (0,5 FTE per 
jaar voor APOLLO NL) in 
de periode 2022-2026.

Deze bijdrage is in de vorm van het in kaart brengen van het bestaande 
nationale en internationale normalisatielandschap zodat consortia van 
daaruit het normalisatieprogramma verder vorm kunnen geven.

NIOO-KNAW Privaat In kind bijdrage van 
€607K in de periode 
2022-2026.

Deze bijdrage is in de vorm van training en coördinatie ten behoeve van 
surveillance van zoönotische infectieziekten bij wilde vogels.

Nostics Privaat In kind bijdrage van 
€500K in de periode 
2022-2027.

Deze bijdrage is in de vorm van 2 FTE en in de vorm van de ontwikkeling 
van Nostics' medisch diagnostisch platform dat ingezet kan worden 
voor Point of Care detectie en digitale rapportage van infectieziekten.

Open Universiteit Kennisinstelling In kind bijdrage van 
€50.000 per jaar.

De bijdrage van de Open Universiteit isin de vorm vaneen in kind 
bijdrage aan het programma bestaande uit een jaarlijkse overhead en 
supervisie bijdrage voor de bijdrage aan het PP&R van zo’n €50 000 per 
jaar. Het is de intentie om deze bijdragevolgens de planning van het 
projectvoorstelter beschikking te stellen,onder voorwaarde dat de in 
het voorstelbeschreveninvesteringen daadwerkelijk plaatsvindenen 
hetNationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert.

ORTEC Privaat In kind bijdrage. ORTEC data science expertise, producten en technologie kunnen hierbij 
worden ingezet. Daarnaast zijn coproducties zoals COVID Radar met 
LUMC goed bruikbaar. Zeker ook omdat het platform er onder (ORTEC 
Relevance) voorziet in communicatiefuncties (b.v. chatfunctie, 
push-notificaties, content targeting, etc.). In combinatie met ORTEC 
LogiqCare ontstaat bovendien de mogelijkheid om te werken met 
meerdere en meer complexe vragenlijsten ten behoeve van 
verschillende doelgroepen, die weer ontsloten kunnen worden in apps 
zoals COVID Radar. Die vragenlijsten kunnen dan ook onderhouden 
worden door onderzoekers zelf. Hiermee wordt dan data verzameld voor 
monitoring, signalering en onderzoek. ORTEC kan tevens bijdragen in 
de realisatie van risico predictie modellen.

Pfizer	Nederland	BV Privaat In kind bijdrage. Deze bijdrage is in de vorm van kennis over de ontwikkeling, productie 
en distrivutie van vaccins.

Pharos Privaat In kind bijdrage in de 
periode 2022-2028.

Er zal nader overleg plaatsvinden over de rollen en 
verantwoordelijkheden alsmede financiering van onze inzet.

Phortos Consultants Privaat In kind bijdrage van 
€5.000.

De in kind bijdrage van €5.000 door Phortos Consultants is gebaseerd 
op de levering van een introduction to FAIR online, self learning training 
voor 20 personen. Het is de verwachting dat naast deze initiële in kind 
bijdrage er meer inhoudelijke training nodig zullen zijn, vooral wat 
betreft het opleiden van data stewards. Phortos Consultants heeft hier 
al een online, self learning leerweg voor beschikbaar maar is graag 
bereid om binnen het project hier een aangepast versie van te maken.
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Pivot Park Screening 
Centre

Privaat Bijdrage van €600.000 in 
de periode 2021-2031.

Deze bijdrage is in de vorm van het beschikbaar stellen van onze 
hoogwaardige stoffen bibliotheek van 200.000 "drug-like" verbinding 
voor 10 screens die bij Pivot Park Screening Centre uitgevoerd zouden 
kunnen worden om startpunten te vinden voor nieuwe antivirale 
middelen.

Portavita Privaat In kind bijdrage van 
€560.000.

"Deze bijdrage is in de vorm van het ter beschikking stellen van een 
bewezen en ingerichte omgeving, zoals 
die nu wordt ingezet voor Populatie Health Management met de daarbij 
reeds beschikbare input en 
output mechanismen en de benodigde kennis tijdens de looptijd van 
het project."

Protinhi BV Privaat In kind bijdrage van €2M 
in de periode 2021-2025.

Deze bijdrage is in de vorm van in kind bijdragen op het gebied van 
stoffenbibliotheken van virusremmende moleculen, kennis in de 
validatie en ontwikkeling van geneesmiddelen.

Radboud UMC Kennisinstelling In kind en cash bijdrage 
in de periode 2022-2028.

Deze bijdrage wordt gefinancierd vanuit een langjarige en omvangrijke 
portefeuille van nationale en internationale (consortium) 
onderzoeksprojecten onder andere op het gebied van Systems 
Vaccinology, gefinancierd door o.a. EU Horizon 2020, Horizon Europe, 
NIH, ZonMw, Collectebusfondsen, EFRO en publiek-private bijdragen 
van triple helix partners.

Rapidemic BV Privaat In kind bijdrage van 
€500.000 in de periode 
2022-2027.

Rapidemic B.V. heeft een unieke platformtechnologie, waarmee het 
mogelijk is om pathogenen met de nauwkeurigheid van PCR in 
point-of-care settings te diagnosticeren. De bijdrage is in de vorm van 
het ontwikkelen van deze technologie tot moleculaire diagnostische 
test voor opkomende infectieziektes. Een dergelijke test zal het 
mogelijk maken om de nauwkeurigheid van PCR te combineren met de 
gebruiksgemak en toegankelijkheid van bestaande (antigen-)
sneltesten. Hiermee wordt het mogelijk om snel op opkomende 
uitbraken van infectieziektes te reageren, en daarmee te voorkomen dat 
deze tot en een epidemie of pandemie uitgroeien.

Rijksuniversiteit 
Groningen

Kennisinstelling In kind bijdrage. De Rijksuniversiteit Groningen heeft de intentie expertise te leveren 
aan het nationaal groeifondsvoorstel Pandemic Preparedness and 
Reponse Apollo NL in de programmalijnen 4, 5 en 6 in de vorm van 
onderzoeks- en onderwijscapaciteit onder andere aan de Faculteit 
Economie en Bedrijfskunde en bij de Aletta Jacobs School of Public 
Health. Door samenwerking in de Universiteit van het Noorden, een 
open netwerk van de universiteit met het UMCG en andere 
onderwijsinstellingen in Noord-Nederland, kan er aan verdere 
dwarsverbanden worden gewerkt op dit thema.

Roche Diagnostics 
Nederland BV

Privaat In kind bijdrage. "This contribution is in the form of the above described expertise and 
sharing of knowledge gained in the past 
two years in multiple aspects of pandemic preparedness and response."

ROM's Publiek In kind bijdrage van 
€170.000 per jaar per FTE, 
waarbij 9 FTE's worden 
ingezet in de periode 
2022-2031.

Deze bijdrage is in de vorm van inzet van het ROM instrumentarium ten 
behoeve van het breed ondersteunen van nieuwe innovaties en 
resulterende start ups en het actief betrekken van het regionale MKB 
bij de groeifondsaanvraag. Daar bovenop zullen de ROM's zich 
inspannen om de ecosystemen rond de NGF aanvraag te versterken en 
te doen aan bovenregionale coördinatie rondom faciliteiten en 
netwerken om de bedrijvigheid verder te stimuleren.

Roseman Labs BV Privaat In kind en cash bijdrage. Deze bijdrage is in de vomg van in kind en cash middels de inzet van 
software en expertise om het project tot een succes te helpen maken.

Royal GD Privaat In kind bijdrage. Deze bijdrage is in de vorm van: 1) Participatie van Royal GD als 
onderaannemer van een van de consortiumpartner(s) in het uitvoeren 
van onderzoek. 2) Het optreden van Royal GD als gastheer van 
ingebedde onderzoekers. 3) Bijdrage door Royal GD met eigen 
onderzoek financiering, in combinatie met 50/50 matching vanuit het 
NGF project.

Salvitat BV Privaat In kind bijdrage van €1M 
in de periode 2022-2025.

Deze bijdrage is in de vorm van het ter beschikking stellen van een 
point of care en thuistest platform voor het testen van de aanwezigheid 
van virussen.

Sanquin Non-profit In kind bijdrage van €2M 
in de periode van 
2022-2027.

Deze bijdrage is in de vorm van inzet van binnen de Stichting Sanquin 
aanwezige infrastructuur, kennis en expertise. Sanquin is met name van 
zins om hun diagnostische expertise in te gaan zetten en verder te gaan 
ontwikkelen, gebruikmakend van (monsters van) onze 
honderdduizenden, door het gehele land woonachtige, donoren.

Sanquin Health 
Solutions Group BV

Non-profit In kind bijdrage. Deze bijdrage is in de vorm van inzet van Sanquin aanwezige 
infrastructuur (laboratoriumruimten), kennis en expertise.
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Science and  
Technology BV

Privaat In kind bijdrage te 
leveren van €300.000 in 
de periode 2022-2028.

Deze bijdrage is in de vorm van het beschikbaar stellen van 
luchtkwaliteitsdata en de bijbehorende tooling, voor de intelligente 
interpretatie van verschillende data stromen en wordt volgens de 
planning van het projectvoorstel ter beschikking gesteld, onder 
voorwaarde dat de in het voorstel beschreven investeringen 
daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal Groeifonds daaraan de 
gevraagde bijdrage levert. De bijdrage van Science and Technology BV 
zal dan ook niet in cash worden uitgekeerd. Het is onze intentie om 
deze bijdrage volgens de planning van het projectvoorstel ter 
beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de in het voorstel 
beschreven investeringen daadwerkelijk plaatsvinden en het Nationaal 
Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert, waardoor de 
toegezegde inkomsten uit de VWS regeling door ons bedrijf sterk zal 
toenemen. Wel gebied de openheid ons te zeggen dat wij een 
gelijkwaardige toezegging doen aan andere NGF voorstellen (waaronder 
MedTech-NL).

Scope Biosciences BV Privaat Bijdrage van €1.250.000 
in de periode 2022-2026.

Deze bijdrage is in de vorm van het verder ontwikkelen van ons 
isothermale CRISPR-Cas gebaseerde detectie platform voor 
nucleïnezuren, wat point-of-care ingezet kan worden. Ook zal er een 
infrastructuur voor het kunnen opschalen en produceren op grote 
schaal worden geïnvesteerd.

Stichting Fontys Privaat Bijdrage van €3M in de 
periode 2022-2027.

Deze bijdrage is in de vorm van personele inzet, laboratoriuminzet en 
materialen.

Stichting Health 
Resilience Alliance 
(Brancheorganisatie)

Brancheorganisatie In kind bijdrage van 
€286.500 in de periode 
2022-2026.

Deze bijdrage is in de vorm van de levering van een inspanningsbijdrage 
aan programmalijnen 4: productie en logistieke ketens en 6: FAIR data 
stewardship en analytische services, middels het actief onder de 
aandacht brengen van dit project bij onze leden, deelnemers en 
geinteresserden.

Stichting Health 
Resilience Alliance 
(Privaat)

Privaat In kind en/of cash 
bijdrage van €25.390.149 
in de periode 2022-2026.

Deze bijdrage is in de vorm van “het trainen en oefenen van staande 
crisisorganisaties en ketenpartners en het signaleren, monitoren en 
vastleggen van crisis (early warning) en ketengereedheid indicatoren”.

Stichting Human 
Vaccines Project Europe 
(HVPE)

Privaat In kind bijdrage. HVPI and HVPE can contribute to the implementation of the proposal by 
connecting the Dutch research community and scientific efforts to the 
HVP’s global consortium, providing scientific support and guidance, 
ensuring that data generated are part of the biggest dataset of 
biomedicine at a population scale. This data will be used to create the 
first AI model of the human immune system, which will help us speed 
up the testing process and make the development of vaccines and 
treatments faster, cheaper and more effective.

Stichting TKI Logistiek 
(TKI Dinalog)

Privaat In kind bijdrage van 
€450.000 voor een 
periode van 5-7 jaar.

Deze bijdrage is in de vorm van het ondersteunen van agendasetting, 
consortiumvorming en begeleiding van projecten en andere initiatieven 
binnen het programma, alsmede het verbinden met netwerken in de 
logistieke sector en de kennis op het vlak van logistiek en supply chain 
management (0,5 FTE per jaar).

Stichting tot beheer van 
het Museum Boerhaave, 
Rijksmuseum voor de 
geschiedenis van de 
natuurwetenschappen 
en van de geneeskunde

Publiek In kind bijdrage van 
€350.000 in de periode 
2022-2028

Deze bijdrage is in de vorm van een in kind bijdrage voor programmalijn 
5.

Stichting 
WerkdoordeWijk

Burgercollectief In kind bijdrage van 
€50.000 in de periode 
2022-2028.

Deze bijdrage is in de vorm van in kind.

Surfix	Diagnostics Privaat In kind/cash bijdrage van 
€750K in de komende 5 
jaren. 

Surfix ontwikkelt point-of-care diagnostiek gebaseerd op micro-fluidica 
en zal een aantal assays valideren samen met de relevante partners die 
toegang hebben tot klinische samples, Deze bijdrage heeft als doel 
Nederland op een slimmere manier, en wezenlijk efficiënter 
gedistribueerd, diagnostica in te kunnen laten zetten.

SwiftPharma BV Privaat In kind bijdrage van 
€52.5M in de periode 
2022-2026.

Bijdrage in de vorm van POC scale-down versie van onze de 
productiefaciliteit, alsmede de preklinische en klinische fase t.e.m. 1B 
van Apollo.

Symeres BV Privaat In kind bijdrage van 
€200K in de periode 
2022-2027.

Deze bijdrage is in de vorm van toegang tot de unieke Symeres 
Symegold screening library van circa 80.000 verbindingen, advies op het 
gebied van ontwikkeling diagnostische reagentia, integrated drug 
discovery kennis voor small molecule gebaseerde API therapeutica en 
toegang tot onze PR&D kennis, scale up en cGMP productie faciliteiten 
voor small molecule gebaseerde APIs en specifieke gefunctionaliseerde 
moleculen geschikt voor encapsulatie van mRNA gebaseerde vaccins. 

Technische Universiteit 
(TU) Eindhoven

Kennisinstelling In kind bijdrage van 
€500K in de periode 
2022-2027.

Deze bijdrage is in de vorm van junior onderzoekers die zich gaan 
richten op de ontwikkeling van nieuwe vaccinplatforms en biosensoren. 
Naast de inzet van deze onderzoekers zal de TU Eindhoven ook de 
onderzoeksbegeleiding faciliteren en de infrastructuur beschikbaar 
stellen om de ontwikkeling mogelijk te maken.

Tilburg University Kennisinstelling In kind bijdrage. Deze bijdrage is in de vorm van diepgaande kennis over logistiek en 
supply chain management vraagstukken, alsmede kennis over 
toepassingen in de zorg en medische wereld.
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TKI CLICKNL (Topsector 
creatieve industrie)

Publiek In kind bijdrage. De topsector creatieve industrie heeft de kennis en competenties in 
huis om transities vorm te geven en aan te jagen. Als TKI steunen we 
daarom dit voorstel, waarbij onze focus zal liggen op het verbinden van 
de kennis en competenties die reeds in de creatieve industrie aanwezig 
zijn en zullen we bijdragen aan de activiteiten ter versterking van de 
samenwerking en uitbreiding van het ecosysteem.

TNO Kennisinstelling In kind bijdrage van 
€10.000.000 in de periode 
2022-2028.

Deze bijdrage is in de vorm van het ontwikkelen van innovatieve 
diagnostische methoden voor kostenefficiënte en eenvoudig te 
gebruiken flexibele platforms voor het ter plaatse opsporen van 
besmette personen en voor gerichte diagnostische massascreening op 
bevolkingsniveau, inzet van 'Accelerator Mass Spectrometry' 
technologie en 'organ on a chip' technologie voro snelle en (kosten) 
efficiëntere ontwikkeling van nieuwe antivirale therapeutica en vaccins, 
ontwikkeling van 'tailored' gedragsinterventies en slimme instrumenten 
en ontwikkeling, validatie en implementatie van evidence based 
instrumenten ter ondersteuning van samenwerking tussen meerdere 
partijen om te komen tot besluiten met een breed draagvlak.

TropIQ Health Sciences 
BV

Privaat In kind bijdrage van €1M. In algemene zin kan worden gezegd dat TropIQ Health Sciences B.V. per 
jaar zo’n 1 miljoen euro besteedt aan onderzoek naar infectieziekten en 
in principe bereid is om deze werkzaamheden onder te brengen in de 
beoogde publiek-private samenwerking, onder voorwaarde dat het 
Nationaal Groeifonds daaraan de gevraagde bijdrage levert.

UMC Utrecht Kennisinstelling Bijdrage van kennis en 
expertise €16,5M.

Leveren van kennis en expertise ten aanzien van programmalijnen 1, 2 
en 3.

U-Needle BV Privaat Bijdrage van €3.500.000 
in de periode 2022-2026.

Deze bijdrage is in de vorm van opschaling, maar ook met 
vervolgonderzoek, ontwikkeling en klinische validaties van haar 
'intradermal vaccin delivery platform for corona en influenza vaccines'.

Universitair Medisch 
Centrum Groningen 
(UMCG)

Kennisinstelling In kind bijdrage van 
€1.940.000 in de periode 
2022-2027.

Deze bijdrage is in de vorm van uren van betrokken experts en het 
beschikbaar stellen van faciliteiten ten behoeve van onderzoek en het 
onderhoud van deze faciliteiten. 

Universitair Medisch 
Centrum Groningen 
(UMCG)

Kennisinstelling In kind bijdrage van 
€14.500-€101.500 per jaar 
voor de gehele periode in 
de periode 2022-2028.

De inzet omvat over de periode 2022-2028 een waarde van ongeveer 0.1 
inzet per jaar op UHD/hoogleraar niveau (14.500 Euro per jaar – 101.500 
Euro voor de gehele periode).

Universiteit Leiden Kennisinstelling In kind bijdrage van 
€836.000 in de periode 
2022-2028.

De in-kind bijdrage is in de vorm van personele contributies van 
bijvoorbeeld deeltijd van een data steward, analist, universitaire 
docenten of hoogleraren, met kennis en expertise over sociaal 
maatschappelijke strategieën, virale MS analyse, FAIR data analyse, en 
analytische infrastructuur inclusief robotica en massa spectrometrie.

Universiteit Twente Kennisinstelling In kind bijdrage van 
€156.000 in de periode 
2024-2030.

Deze bijdrage is in de vorm van een in kind bijdrage op de 
personeelskosten.

Universiteit Twente 
Sustainable Healthcare 
Technology (SHT) 
programme

Kennisinstelling Bijdrage. Deze bijdrage is in de vorm van inzet om de te ontwikkelen interventies 
zoals een nationale ecosysteem te kunnen gaan implementeren en 
impact te genereren voor een nationale aanpak van ‘pandemic 
preparedness’.

Universiteit Utrecht Kennisinstelling In kind bijdrage van 
€1.1M in de periode 
2022-2028.

De Universiteit Utrecht heeft de intentie om een in-kind bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van nieuwe concepten om epidemieën en 
pandemieën te voorspellen en sneller te detecteren, de Nederlandse 
agrofood industrie te begeleiden met onderzoek gedurende de transitie 
naar een circulaire veehouderij, met als insteek het verminderen van de 
kans op introductie en verspreiding van pathogenen met epidemisch/
pandemisch potentieel tijdens deze systeemverandering, en door 
pathogenen gedetailleerd te karakteriseren om zo bij te dragen aan 
vaccin ontwikkeling en diagnostiek voor diezelfde pathogenen. Ook zal 
de Universiteit Utrecht bijdragen aan inzet van nieuwe diagnostische 
methoden om infectieziekten te detecteren. Daarnaast is een belangrijk 
doel om aan te sluiten bij een FAIR data infrastructuur op basis van 
‘open science’ principes en een dergelijke structuur ook te ontwikkelen 
rond monitoring van diergezondheid in Nederland.

Universiteit van 
Amsterdam (UvA) 
Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid

Kennisinstelling In kind bijdrage van 
€210K in de periode 
2022-2028.

Deze middelen worden aangewend vanuit bestaande aanstellingen van 
wetenschappelijk personeel.

UvA, College of Life 
Sciences

Kennisinstelling In kind bijdrage van €1M 
in de periode 2022-2026.

Deze bijdrage is in de vorm van werk van promovendi en een deel van 
de tijd van twee Universitair Docenten die aan het microbioom werken 
in relatie tot gezondheid, therapeutica voor en het voorkomen van 
inflammatoire darmziekten zoals IBD en Crohn’s disease.

UvA-FMG-AF (Faculteit 
Maatschappij & Gedrag 
aan de UvA)

Kennisinstelling In kind bijdrage van €65K 
in de periode 2022-2028.

Deze bijdrage is in de vorm van de tijd van onze onderzoeker die wij in 
dit voorstel willen en kunnen inzetten, ter begeleiding van jonge 
onderzoekers en om onze bijdrage in de interdisciplinaire teams 
mogelijk te maken.
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Vereniging Innovatieve 
Geneesmiddelen (VIG)

Privaat In kind bijdrage van 
€25.000 in de periode 
2022-2023.

De VIG heeft de intentie om een inspanningsbijdrage te leveren aan 
routes 2, 3 en 4 middels het actief onder de aandacht brengen van dit 
project bij onze leden.

Vilans Kennisinstelling Bijdrage van €3.000K in 
de periode 2022-2028.

De voorgestelde bijdrage is in de vorm van de inzet van medewerkers 
van Vilans ten behoeve van de in bijgaande bijlage beschreven 
onderdelen.

Viroclinics-DDL Privaat Bijdrage aan de 
benodigde infrastructuur 
en het ter beschikbaar 
stellen van onder meer 
kennis en kunde.

Deze bijdrage is in de vorm van een bijdrage aan de benodigde 
infrastructuur ten bate van het tegengaan van toekomstige pandemieën 
en het ter beschikbaar stellen van onder meer kennis en kunde met 
betrekking tot de benodigde assays, dierexperimenten en clinical trial 
support.

VU SBE Operations 
Analytics

Kennisinstelling In kind bijdrage. Deze bijdrage is in de vorm van managementcapaciteit om een aparte 
onderzoekslijn uit te bouwen over de weerbaarheid en wendbaarheid 
van logistieke ketens.

Wacker Biotech BV Privaat In kind contribution of 
€55M for the period 
2020-2023.

The contribution will be in the form of providing full service CDMO 
activities. Wacker Biotech BV disposes of and intents to contribute with 
vaccine production capacity, including process development and 
alaytics with ongoing projects to stabilize and enhance vaccine 
production capacity in the existing facility including an expansion to 
IQuarters with a significant value.

Wageningen 
Universiteit en Stichting 
Wageningen Research

Kennisinstelling In kind bijdrage. HVPI and HVPE can contribute to the implementation of the proposal by 
connecting the Dutch research community and scientific efforts to the 
HVP’s global consortium, providing scientific support and guidance, 
ensuring that data generated are part of the biggest dataset of 
biomedicine at a population scale. This data will be used to create the 
first AI model of the human immune system, which will help us speed 
up the testing process and make the development of vaccines and 
treatments faster, cheaper and more effective.

Xheal Diagnostics Privaat In kind en cash bijdrage 
van €2,5M in de periode 
2022-2027.

Deze bijdrage is in de vorm van validatie, certificatie en 
marktintroductie van de Modular Breath Sampler (MBS). Dit innovatieve 
en gepatenteerde medisch device bemonstert de luchtwegen op een 
non-invasieve manier voor de detectie van infectie-veroorzakende 
pathogenen en bepaalt gelijktijdig de besmettelijkheid van de patiënt.

Zehnder Privaat In kind bijdrage. De bijdrage wordt voozien voor het onderdeelwaar onderzoek wordt 
gedaan naar effectiviteit vanventilatiemaatregelen en verschillende 
ventilatieopties onder praktijkomstandigheden in de contextvan 
mens-mens transmissie.

Zilveren Kruis Zorgverzekeraar In kind bijdrage van 
€60.000 in de periode 
2022-2028.

Bijdrage in de vorm van in kind inspanning ten aanzien van 
programmalijn 5, sociaal-maatschappelijke en economische 
strategieen.
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Bijlage 4: Overzicht begroting

Personeels-
kosten

Equipment Consumables Reiskosten Overige 
kosten

Kosten 
derden

Overhead Totaal

Jaar 1  € 38.919.193  € 29.478.571  € 5.044.286  € 228.286  € 928.571  € 2.000.000  € 5.653.704  € 82.252.612 
Governance  € 1.850.000  € 1.850.000 
Economische impact 
analyses

 € 1.000.000
 

 € 1.000.000
 

Projectmanagement  € 850.000  € 850.000 
Act Now  € 25.000.000  € 25.000.000 
Investeringen  € 25.000.000  € 25.000.000 
ROM's  € 25.000  € 25.000 
Ondersteuning 
groeivermogen

 € 25.000
 

 € 25.000
 

Programma 1  € 10.133.429  € 50.000  € 100.000  € 6.000  € 500.000  € 2.000.000  € 4.053.371  € 16.842.800 
WP 1.1  € 3.714.286  € 100.000  € 1.000  € 500.000  € 1.485.714  € 5.801.000 
WP 1.2  € 892.857  € 1.000  € 1.000.000  € 357.143  € 2.251.000 
WP 1.3  € 1.312.000  € 1.000  € 524.800  € 1.837.800 
WP 1.4  € 1.428.571  € 1.000  € 571.429  € 2.001.000 
WP 1.5  € 1.714.286  € 50.000  € 1.000  € 685.714  € 2.451.000 
WP 1.6  € 1.071.429  € 1.000  € 1.000.000  € 428.571  € 2.501.000 
Programma 2  € 2.975.000  € 250.000  € 1.200.000  € 3.000  € 1.107.000  € 5.535.000 
WP 2.1  € 150.000  € 3.000  € 38.250  € 191.250 
WP 2.3  € 1.080.000  € 150.000  € 700.000  € 482.500  € 2.412.500 
WP 2.4  € 900.000  € 100.000  € 500.000  € 375.000  € 1.875.000 
WP 2.6  € 500.000  € 125.000  € 625.000 
WP 2.7  € 345.000  € 86.250  € 431.250 
Programma 3  € 17.772.358  € 3.178.571  € 3.714.286  € 164.286  € 428.571  € 25.258.073 
WP 3.1  € 6.561.350  € 535.714  € 528.571  € 7.143  € 7.632.779 
WP 3.3  € 9.968.817  € 2.642.857  € 3.071.429  € 157.143  € 428.571  € 16.268.817 
WP 3.4  € 1.242.192  € 114.286  € 1.356.478 
Programma 4  € 941.667  € 1.000.000  € 45.000  € 493.333  € 2.480.000 
WP 4.0  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
WP 4.1  € 231.667  € 15.000  € 123.333  € 370.000 
WP 4.4  € 231.667  € 1.000.000  € 15.000  € 123.333  € 1.370.000 
Programma 5  € 2.007.452  € 30.000  € 10.000  € 2.047.452 
WP 5.1  € 1.003.726  € 15.000  € 5.000  € 1.023.726 
WP 5.2  € 1.003.726  € 15.000  € 5.000  € 1.023.726 
Programma 6  € 3.214.287  € 3.214.287 
WP 6.1  € 1.285.715  € 1.285.715 
WP 6.2  € 857.143  € 857.143 
WP 6.3  € 500.000  € 500.000 
WP 6.4  € 571.429  € 571.429 
Jaar 2  € 60.238.563  € 70.278.571  € 9.821.286  € 344.286  € 1.452.571  € 3.000.000  € 13.745.705  € 158.880.983 
Governance  € 1.850.000  € 1.850.000 
Economische impact 
analyses

 € 1.000.000
 

 € 1.000.000
 

Projectmanagement  € 850.000  € 850.000 
Act Now  € 50.000.000  € 50.000.000 
Investeringen  € 50.000.000  € 50.000.000 
ROM's  € 25.000  € 25.000 
Ondersteuning 
groeivermogen

 € 25.000
 

 € 25.000
 

Programma 1  € 10.133.429  € 50.000  € 500.000  € 10.000  € 1.020.000  € 2.000.000  € 4.053.371  € 17.766.800 
WP 1.1  € 3.714.286  € 500.000  € 1.000  € 1.000.000  € 1.485.714  € 6.701.000 
WP 1.2  € 892.857  € 1.000  € 1.000.000  € 357.143  € 2.251.000 
WP 1.3  € 1.312.000  € 1.000  € 524.800  € 1.837.800 
WP 1.4  € 1.428.571  € 1.000  € 571.429  € 2.001.000 
WP 1.5  € 1.714.286  € 50.000  € 5.000  € 20.000  € 685.714  € 2.475.000 
WP 1.6  € 1.071.429  € 1.000  € 1.000.000  € 428.571  € 2.501.000 
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Row Labels Personeels-
kosten

Equipment Consumables Reiskosten Overige 
kosten

Kosten 
derden

Overhead Totaal

Programma 2  € 12.460.000  € 16.050.000  € 5.311.000  € 15.000  € 8.459.000  € 42.295.000 
Pijplijn Logistiek  € 2.850.000  € 1.311.000  € 1.040.250  € 5.201.250 
WP 2.1  € 1.200.000  € 700.000  € 300.000  € 3.000  € 550.750  € 2.753.750 
WP 2.2  € 1.000.000  € 250.000  € 500.000  € 3.000  € 438.250  € 2.191.250 
WP 2.3  € 2.700.000  € 200.000  € 1.150.000  € 3.000  € 1.013.250  € 5.066.250 
WP 2.4  € 2.250.000  € 150.000  € 900.000  € 3.000  € 825.750  € 4.128.750 
WP 2.5  € 1.260.000  € 2.750.000  € 900.000  € 3.000  € 1.228.250  € 6.141.250 
WP 2.6  € 750.000  € 12.000.000  € 250.000  € 3.250.000  € 16.250.000 
WP 2.7  € 450.000  € 112.500  € 562.500 
Programma 3  € 17.772.358  € 3.178.571  € 3.714.286  € 164.286  € 428.571  € 25.258.073 
WP 3.1  € 6.561.350  € 535.714  € 528.571  € 7.143  € 7.632.779 
WP 3.3  € 9.968.817  € 2.642.857  € 3.071.429  € 157.143  € 428.571  € 16.268.817 
WP 3.4  € 1.242.192  € 114.286  € 1.356.478 
Programma 4  € 2.361.666  € 1.000.000  € 105.000  € 1.233.334  € 4.700.000 
WP 4.0  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
WP 4.1  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
WP 4.2  € 231.667  € 15.000  € 123.333  € 370.000 
WP 4.3  € 231.667  € 15.000  € 123.333  € 370.000 
WP 4.4  € 478.333  € 1.000.000  € 15.000  € 246.667  € 1.740.000 
WP 4.5  € 231.667  € 15.000  € 123.333  € 370.000 
WP 4.6  € 231.667  € 15.000  € 123.333  € 370.000 
Programma 5  € 12.421.823  € 296.000  € 50.000  € 4.000  € 1.000.000  € 13.771.823 
WP 5.1  € 4.503.750  € 98.000  € 15.000  € 2.000  € 500.000  € 5.118.750 
WP 5.2  € 4.503.750  € 98.000  € 15.000  € 2.000  € 500.000  € 5.118.750 
WP 5.3  € 2.449.573  € 50.000  € 10.000  € 2.509.573 
WP 5.4  € 964.750  € 50.000  € 10.000  € 1.024.750 
Programma 6  € 3.214.287  € 3.214.287 
WP 6.1  € 1.285.715  € 1.285.715 
WP 6.2  € 857.143  € 857.143 
WP 6.3  € 500.000  € 500.000 
WP 6.4  € 571.429  € 571.429 
Jaar 3  € 68.931.024  € 70.028.571  € 11.485.786  € 400.286  € 928.571  € 3.000.000  € 16.146.746  € 170.920.985 
Governance  € 1.850.000  € 1.850.000 
Economische impact 
analyses

 € 1.000.000
 

 € 1.000.000
 

Projectmanagement  € 850.000  € 850.000 
Act Now  € 50.000.000  € 50.000.000 
Investeringen  € 50.000.000  € 50.000.000 
ROM's  € 25.000  € 25.000 
Ondersteuning 
groeivermogen

 € 25.000
 

 € 25.000
 

Programma 1  € 10.133.429  € 50.000  € 100.000  € 6.000  € 500.000  € 2.000.000  € 4.053.371  € 16.842.800 
WP 1.1  € 3.714.286  € 100.000  € 1.000  € 500.000  € 1.485.714  € 5.801.000 
WP 1.2  € 892.857  € 1.000  € 1.000.000  € 357.143  € 2.251.000 
WP 1.3  € 1.312.000  € 1.000  € 524.800  € 1.837.800 
WP 1.4  € 1.428.571  € 1.000  € 571.429  € 2.001.000 
WP 1.5  € 1.714.286  € 50.000  € 1.000  € 685.714  € 2.451.000 
WP 1.6  € 1.071.429  € 1.000  € 1.000.000  € 428.571  € 2.501.000 
Programma 2  € 16.807.000  € 15.800.000  € 6.871.500  € 15.000  € 9.873.375  € 49.366.875 
Pijplijn Logistiek  € 6.897.000  € 2.821.500  € 2.429.625  € 12.148.125 
WP 2.1  € 1.200.000  € 700.000  € 300.000  € 3.000  € 550.750  € 2.753.750 
WP 2.2  € 1.000.000  € 500.000  € 3.000  € 375.750  € 1.878.750 
WP 2.3  € 2.700.000  € 200.000  € 1.150.000  € 3.000  € 1.013.250  € 5.066.250 
WP 2.4  € 2.250.000  € 150.000  € 900.000  € 3.000  € 825.750  € 4.128.750 
WP 2.5  € 1.260.000  € 2.750.000  € 950.000  € 3.000  € 1.240.750  € 6.203.750 
WP 2.6  € 1.000.000  € 12.000.000  € 250.000  € 3.312.500  € 16.562.500 
WP 2.7  € 500.000  € 125.000  € 625.000 
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Row Labels Personeels-
kosten

Equipment Consumables Reiskosten Overige 
kosten

Kosten 
derden

Overhead Totaal

Programma 3  € 17.772.358  € 3.178.571  € 3.714.286  € 164.286  € 428.571  € 25.258.073 
WP 3.1  € 6.561.350  € 535.714  € 528.571  € 7.143  € 7.632.779 
WP 3.3  € 9.968.817  € 2.642.857  € 3.071.429  € 157.143  € 428.571  € 16.268.817 
WP 3.4  € 1.242.192  € 114.286  € 1.356.478 
Programma 4  € 4.285.000  € 1.000.000  € 155.000  € 2.220.000  € 7.660.000 
WP 4.0  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
WP 4.1  € 715.000  € 25.000  € 370.000  € 1.110.000 
WP 4.2  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
WP 4.3  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
WP 4.4  € 715.000  € 1.000.000  € 25.000  € 370.000  € 2.110.000 
WP 4.5  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
WP 4.6  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
WP 4.7  € 231.667  € 15.000  € 123.333  € 370.000 
WP 4.8  € 231.667  € 15.000  € 123.333  € 370.000 
Programma 5  € 14.843.950  € 800.000  € 60.000  € 1.000.000  € 16.703.950 
WP 5.1  € 3.680.000  € 200.000  € 15.000  € 200.000  € 4.095.000 
WP 5.2  € 3.580.400  € 200.000  € 15.000  € 300.000  € 4.095.400 
WP 5.3  € 4.403.750  € 200.000  € 15.000  € 500.000  € 5.118.750 
WP 5.4  € 3.179.800  € 200.000  € 15.000  € 3.394.800 
Programma 6  € 3.214.287  € 3.214.287 
WP 6.1  € 1.285.715  € 1.285.715 
WP 6.2  € 857.143  € 857.143 
WP 6.3  € 500.000  € 500.000 
WP 6.4  € 571.429  € 571.429 
Jaar 4  € 69.524.957  € 56.478.571  € 12.108.286  € 420.286  € 983.571  € 3.000.000  € 13.820.038  € 156.335.710 
Governance  € 1.850.000  € 1.850.000 
Economische impact 
analyses

 € 1.000.000
 

 € 1.000.000
 

Projectmanagement  € 850.000  € 850.000 
Act Now  € 50.000.000  € 50.000.000 
Investeringen  € 50.000.000  € 50.000.000 
ROM's  € 25.000  € 25.000 
Ondersteuning 
groeivermogen

 € 25.000
 

 € 25.000
 

Programma 1  € 10.133.429  € 50.000  € 100.000  € 6.000  € 500.000  € 2.000.000  € 4.053.371  € 16.842.800 
WP 1.1  € 3.714.286  € 100.000  € 1.000  € 500.000  € 1.485.714  € 5.801.000 
WP 1.2  € 892.857  € 1.000  € 1.000.000  € 357.143  € 2.251.000 
WP 1.3  € 1.312.000  € 1.000  € 524.800  € 1.837.800 
WP 1.4  € 1.428.571  € 1.000  € 571.429  € 2.001.000 
WP 1.5  € 1.714.286  € 50.000  € 1.000  € 685.714  € 2.451.000 
WP 1.6  € 1.071.429  € 1.000  € 1.000.000  € 428.571  € 2.501.000 
Programma 2  € 17.006.000  € 3.200.000  € 7.444.000  € 15.000  € 55.000  € 6.930.000  € 34.650.000 
Pijplijn Logistiek  € 6.846.000  € 3.394.000  € 2.560.000  € 12.800.000 
WP 2.1  € 1.200.000  € 100.000  € 300.000  € 3.000  € 5.000  € 402.000  € 2.010.000 
WP 2.2  € 1.000.000  € 500.000  € 3.000  € 5.000  € 377.000  € 1.885.000 
WP 2.3  € 2.700.000  € 200.000  € 1.150.000  € 3.000  € 15.000  € 1.017.000  € 5.085.000 
WP 2.4  € 2.250.000  € 150.000  € 900.000  € 3.000  € 15.000  € 829.500  € 4.147.500 
WP 2.5  € 1.260.000  € 2.750.000  € 950.000  € 3.000  € 15.000  € 1.244.500  € 6.222.500 
WP 2.6  € 1.250.000  € 250.000  € 375.000  € 1.875.000 
WP 2.7  € 500.000  € 125.000  € 625.000 
Programma 3  € 17.772.358  € 3.178.571  € 3.714.286  € 164.286  € 428.571  € 25.258.073 
WP 3.1  € 6.561.350  € 535.714  € 528.571  € 7.143  € 7.632.779 
WP 3.3  € 9.968.817  € 2.642.857  € 3.071.429  € 157.143  € 428.571  € 16.268.817 
WP 3.4  € 1.242.192  € 114.286  € 1.356.478 
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Row Labels Personeels-
kosten

Equipment Consumables Reiskosten Overige 
kosten

Kosten 
derden

Overhead Totaal

Programma 4  € 5.128.333  € 175.000  € 2.836.667  € 8.140.000 
WP 4.0  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
WP 4.1  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
WP 4.2  € 715.000  € 25.000  € 370.000  € 1.110.000 
WP 4.3  € 715.000  € 25.000  € 370.000  € 1.110.000 
WP 4.4  € 355.000  € 15.000  € 370.000  € 740.000 
WP 4.5  € 715.000  € 25.000  € 370.000  € 1.110.000 
WP 4.6  € 715.000  € 25.000  € 370.000  € 1.110.000 
WP 4.7  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
WP 4.8  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
Programma 5  € 14.395.550  € 50.000  € 850.000  € 60.000  € 1.000.000  € 16.355.550 
WP 5.1  € 3.197.500  € 200.000  € 15.000  € 3.412.500 
WP 5.2  € 3.197.500  € 200.000  € 15.000  € 3.412.500 
WP 5.3  € 4.803.250  € 50.000  € 250.000  € 15.000  € 500.000  € 5.618.250 
WP 5.4  € 3.197.300  € 200.000  € 15.000  € 500.000  € 3.912.300 
Programma 6  € 3.214.287  € 3.214.287 
WP 6.1  € 1.285.715  € 1.285.715 
WP 6.2  € 857.143  € 857.143 
WP 6.3  € 500.000  € 500.000 
WP 6.4  € 571.429  € 571.429 
Jaar 5  € 66.721.124  € 54.978.571  € 12.441.286  € 379.286  € 1.508.571  € 2.500.000  € 13.343.121  € 151.871.960 
Governance  € 1.850.000  € 1.850.000 
Economische impact 
analyses

 € 1.000.000
 

 € 1.000.000
 

Projectmanagement  € 850.000  € 850.000 
Act Now  € 50.000.000  € 50.000.000 
Investeringen  € 50.000.000  € 50.000.000 
ROM's  € 25.000  € 25.000 
Ondersteuning 
groeivermogen

 € 25.000
 

 € 25.000
 

Programma 1  € 10.133.429  € 50.000  € 100.000  € 10.000  € 1.025.000  € 2.000.000  € 4.053.371  € 17.371.800 
WP 1.1  € 3.714.286  € 100.000  € 1.000  € 1.000.000  € 1.485.714  € 6.301.000 
WP 1.2  € 892.857  € 1.000  € 1.000.000  € 357.143  € 2.251.000 
WP 1.3  € 1.312.000  € 1.000  € 524.800  € 1.837.800 
WP 1.4  € 1.428.571  € 1.000  € 571.429  € 2.001.000 
WP 1.5  € 1.714.286  € 50.000  € 5.000  € 25.000  € 685.714  € 2.480.000 
WP 1.6  € 1.071.429  € 1.000  € 1.000.000  € 428.571  € 2.501.000 
Programma 2  € 18.762.000  € 1.750.000  € 7.977.000  € 15.000  € 55.000  € 7.139.750  € 35.698.750 
Pijplijn Logistiek  € 8.952.000  € 3.977.000  € 3.232.250  € 16.161.250 
WP 2.1  € 1.200.000  € 300.000  € 3.000  € 5.000  € 377.000  € 1.885.000 
WP 2.2  € 1.000.000  € 500.000  € 3.000  € 5.000  € 377.000  € 1.885.000 
WP 2.3  € 2.700.000  € 1.150.000  € 3.000  € 15.000  € 967.000  € 4.835.000 
WP 2.4  € 2.250.000  € 900.000  € 3.000  € 15.000  € 792.000  € 3.960.000 
WP 2.5  € 1.260.000  € 1.750.000  € 900.000  € 3.000  € 15.000  € 982.000  € 4.910.000 
WP 2.6  € 900.000  € 250.000  € 287.500  € 1.437.500 
WP 2.7  € 500.000  € 125.000  € 625.000 
Programma 3  € 17.772.358  € 3.178.571  € 3.714.286  € 164.286  € 428.571  € 25.258.073 
WP 3.1  € 6.561.350  € 535.714  € 528.571  € 7.143  € 7.632.779 
WP 3.3  € 9.968.817  € 2.642.857  € 3.071.429  € 157.143  € 428.571  € 16.268.817 
WP 3.4  € 1.242.192  € 114.286  € 1.356.478 
Programma 4  € 4.165.000  € 50.000  € 145.000  € 2.150.000  € 6.510.000 
WP 4.0  € 545.000  € 50.000  € 15.000  € 130.000  € 740.000 
WP 4.1  € 231.667  € 15.000  € 123.333  € 370.000 
WP 4.2  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
WP 4.3  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
WP 4.4  € 25.000  € 25.000  € 370.000  € 420.000 
WP 4.5  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
WP 4.6  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
WP 4.7  € 725.000  € 15.000  € 270.000  € 1.010.000 
WP 4.8  € 725.000  € 15.000  € 270.000  € 1.010.000 
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Row Labels Personeels-
kosten

Equipment Consumables Reiskosten Overige 
kosten

Kosten 
derden

Overhead Totaal

Programma 5  € 10.799.050  € 600.000  € 45.000  € 500.000  € 11.944.050 
WP 5.2  € 3.197.500  € 200.000  € 15.000  € 3.412.500 
WP 5.3  € 4.703.750  € 200.000  € 15.000  € 200.000  € 5.118.750 
WP 5.4  € 2.897.800  € 200.000  € 15.000  € 300.000  € 3.412.800 
Programma 6  € 3.214.287  € 3.214.287 
WP 6.1  € 1.285.715  € 1.285.715 
WP 6.2  € 857.143  € 857.143 
WP 6.3  € 500.000  € 500.000 
WP 6.4  € 571.429  € 571.429 
Jaar 6  € 41.250.820  € 53.178.571  € 7.415.286  € 339.286  € 493.571  € 4.590.750  € 107.268.285 
Governance  € 1.850.000  € 1.850.000 
Economische impact 
analyses

 € 1.000.000
 

 € 1.000.000
 

Projectmanagement  € 850.000  € 850.000 
Act Now  € 50.000.000  € 50.000.000 
Investeringen  € 50.000.000  € 50.000.000 
ROM's  € 25.000  € 25.000 
Ondersteuning 
groeivermogen

 € 25.000
 

 € 25.000
 

Programma 2  € 10.592.000  € 3.291.000  € 15.000  € 25.000  € 3.480.750  € 17.403.750 
Pijplijn Logistiek  € 6.732.000  € 3.166.000  € 2.474.500  € 12.372.500 
WP 2.1  € 1.200.000  € 3.000  € 5.000  € 302.000  € 1.510.000 
WP 2.2  € 1.000.000  € 3.000  € 5.000  € 252.000  € 1.260.000 
WP 2.3  € 270.000  € 3.000  € 5.000  € 69.500  € 347.500 
WP 2.4  € 270.000  € 3.000  € 5.000  € 69.500  € 347.500 
WP 2.5  € 270.000  € 125.000  € 3.000  € 5.000  € 100.750  € 503.750 
WP 2.6  € 400.000  € 100.000  € 500.000 
WP 2.7  € 450.000  € 112.500  € 562.500 
Programma 3  € 17.772.358  € 3.178.571  € 3.714.286  € 164.286  € 428.571  € 25.258.073 
WP 3.1  € 6.561.350  € 535.714  € 528.571  € 7.143  € 7.632.779 
WP 3.3  € 9.968.817  € 2.642.857  € 3.071.429  € 157.143  € 428.571  € 16.268.817 
WP 3.4  € 1.242.192  € 114.286  € 1.356.478 
Programma 4  € 2.240.000  € 50.000  € 130.000  € 1.110.000  € 3.530.000 
WP 4.1  € 248.333  € 50.000  € 25.000  € 61.667  € 385.000 
WP 4.2  € 231.667  € 15.000  € 123.333  € 370.000 
WP 4.3  € 231.667  € 15.000  € 123.333  € 370.000 
WP 4.4  € 108.333  € 15.000  € 61.667  € 185.000 
WP 4.5  € 231.667  € 15.000  € 123.333  € 370.000 
WP 4.6  € 231.667  € 15.000  € 123.333  € 370.000 
WP 4.7  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
WP 4.8  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
Programma 5  € 5.557.175  € 360.000  € 30.000  € 40.000  € 5.987.175 
WP 5.3  € 2.344.375  € 180.000  € 15.000  € 20.000  € 2.559.375 
WP 5.4  € 3.212.800  € 180.000  € 15.000  € 20.000  € 3.427.800 
Programma 6  € 3.214.287  € 3.214.287 
WP 6.1  € 1.285.715  € 1.285.715 
WP 6.2  € 857.143  € 857.143 
WP 6.3  € 500.000  € 500.000 
WP 6.4  € 571.429  € 571.429 
Jaar 7  € 31.370.596  € 53.228.571  € 4.914.286  € 309.286  € 538.571  € 2.348.750  € 92.710.061 
Governance  € 1.850.000  € 1.850.000 
Economische impact 
analyses

 € 1.000.000
 

 € 1.000.000
 

Projectmanagement  € 850.000  € 850.000 
Act Now  € 50.000.000  € 50.000.000 
Investeringen  € 50.000.000  € 50.000.000 
ROM's  € 25.000  € 25.000 
Ondersteuning 
groeivermogen

 € 25.000
 

 € 25.000
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Row Labels Personeels-
kosten

Equipment Consumables Reiskosten Overige 
kosten

Kosten 
derden

Overhead Totaal

Programma 2  € 3.930.000  € 1.000.000  € 15.000  € 10.000  € 1.238.750  € 6.193.750 
Pijplijn Logistiek  € 1.260.000  € 1.000.000  € 565.000  € 2.825.000 
WP 2.1  € 1.200.000  € 3.000  € 5.000  € 302.000  € 1.510.000 
WP 2.2  € 1.000.000  € 3.000  € 5.000  € 252.000  € 1.260.000 
WP 2.3  € 3.000  € 750  € 3.750 
WP 2.4  € 3.000  € 750  € 3.750 
WP 2.5  € 3.000  € 750  € 3.750 
WP 2.6  € 200.000  € 50.000  € 250.000 
WP 2.7  € 270.000  € 67.500  € 337.500 
Programma 3  € 17.772.358  € 3.178.571  € 3.714.286  € 164.286  € 428.571  € 25.258.073 
WP 3.1  € 6.561.350  € 535.714  € 528.571  € 7.143  € 7.632.779 
WP 3.3  € 9.968.817  € 2.642.857  € 3.071.429  € 157.143  € 428.571  € 16.268.817 
WP 3.4  € 1.242.192  € 114.286  € 1.356.478 
Programma 4  € 2.340.000  € 100.000  € 130.000  € 100.000  € 1.110.000  € 3.780.000 
WP 4.1  € 348.333  € 100.000  € 25.000  € 100.000  € 61.667  € 635.000 
WP 4.2  € 231.667  € 15.000  € 123.333  € 370.000 
WP 4.3  € 231.667  € 15.000  € 123.333  € 370.000 
WP 4.4  € 108.333  € 15.000  € 61.667  € 185.000 
WP 4.5  € 231.667  € 15.000  € 123.333  € 370.000 
WP 4.6  € 231.667  € 15.000  € 123.333  € 370.000 
WP 4.7  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
WP 4.8  € 478.333  € 15.000  € 246.667  € 740.000 
Programma 5  € 2.238.960  € 50.000  € 100.000  € 2.388.960 
WP 5.4  € 2.238.960  € 50.000  € 100.000  € 2.388.960 
Programma 6  € 3.214.278  € 3.214.278 
WP 6.1  € 1.285.715  € 1.285.715 
WP 6.2  € 857.143  € 857.143 
WP 6.3  € 500.000  € 500.000 
WP 6.4  € 571.420  € 571.420 
Totaal  € 376.956.278  € 387.650.000  € 63.230.500  € 2.421.000  € 6.834.000  € 13.500.000  € 69.648.816  € 920.240.594 
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Bijlage 5: Overzicht betrokkenen

Naam partij Type partij Bijdrage 

Organisatie Categorie Contactpersoon
2WaveDiagnostics Bedrijfsleven Aldo Boon
Abera Bioscience Bedrijfsleven J. Luirink
Abera Bioscience Bedrijfsleven M Alriksson
Accenture Bedrijfsleven Arne Waalkens
Agrifirm Bedrijfsleven Dick Hordijk
aighd Academisch Danny de Vries
aighd Academisch Frank Cobelens
aighd Academisch Remko van Leeuwen
AllFAIR - Rutger Nugteren
AmsterdamUMC Academisch Rogier Sanders
AmsterdamUMC Academisch Nina van Sorge
AmsterdamUMC Academisch Constance Schultsz
Avined Product orgaan Ben Dellaert
Avivia Bedrijfsleven Hans Platteeuw
Batavia Biosciences Bedrijfsleven A. Luitjens
Batavia Biosciences Bedrijfsleven M. Havenga
Batavia Biosciences Bedrijfsleven Alfred Luitjens 
Batavia Biosciences Bedrijfsleven Chris Yallop 
Batavia Biosciences Bedrijfsleven Menzo Havenga 
Bilthoven Biologicals Bedrijfsleven J.E. Zandbergen
Bilthoven Biologicals Bedrijfsleven J. van Hoorn
Bilthoven Biologicals Bedrijfsleven Jan-Eric Zandbergen 
BioConnection Bedrijfsleven A. Willemse
BioNeedle Drug Delivery Bedrijfsleven Gijsbert van de Wijdeven
BioNeedle Drug Delivery Bedrijfsleven Wolf Ondracek
Bionext Koepelorganisatie
Biotech Training Facility Bedrijfsleven Ronald Kompier
Blend Corporate Finance Bedrijfsleven Jorrit van Hoorn
BPRC Bedrijfsleven Clemens Kocken
Brocacef Bedrijfsleven Peter de Jong
Brocacef Bedrijfsleven Peter de Jong
BTF Bedrijfsleven R. Kompier
BUAS Academisch Leo Kemps
Cargill Bedrijfsleven internationaal
Castor - Derk Arts
CB Health Bedrijfsleven Patricia Maas
CERTIFAIR - Gerbrand Ruiter
CeVa Bedrijfsleven Niels van Namen
Cimcure Bedrijfsleven Diederik Engbersen
CNEXT Bedrijfsleven Roel van den Berg
Codevence - Robert Pergl
CR2O Bedrijfsleven Hadil Es-Sbai
CR2O Bedrijfsleven H. Es-sbai
DataBiology - Les Mara
de Heus Bedrijfsleven Co en Koen de Heus
Deloitte Consultant Corjan Visser
Deloitte Consultant Mathieu van Bergen
Deloitte Consultant Thomas Klink
Delta Diagnostics Bedrijfsleven Peter Belt
DHL Bedrijfsleven Leonard Aerts
Dialoog Gemeenschapskracht Maatschappelijke organisatie Anja van der Aa
Digi.me Bedrijfsleven Hanne Muller
DIGI-me - Hanne Mulder
DtacT - Sander Swinkels
DTL - Ruben Kok/Rob
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Naam partij Type partij Bijdrage 

Dutch Digital Delta Maatschappelijke organisatie Fred Boekhorst
EcoSystem Thinking Institute (ESTI) Maatschappelijke organisatie Margot Nijkamp
EMC Academisch Annemarie van Rossum
EMC Academisch Sake de Vlas
Erasmus Academisch Job van Exel
Erasmus Academisch Marjolein van Driel
Erasmus Academisch Martine Bouman
Erasmus Academisch Moniek Buijzen
Erasmus Academisch Semiha Denktas
Erasmus Academisch Pieter van Baal
Erasmus Academisch Bram Wouterse
Erasmus Academisch Werner Brouwer
Erasmus Academisch Willem de Koster
Erasmus MC Academisch Marion Koopmans 
Erasmus MC Academisch Ron Fouchier
Erasmus MC Academisch Thijs Kuiken
Erasmus Medisch Centrum (EMC) Academisch Prof. dr. A. van Rossum
Erasmus Medisch Centrum (EMC) Academisch Dr. W. Unger
Erasmus Medisch Centrum (EMC) Academisch Prof. dr. R. Fouchier
Erasmus Medisch Centrum (EMC) Academisch Prof. dr. M. Koopmans
Erasmus Medisch Centrum (EMC) Academisch Dr. P. Fraaij
Erasmus Medisch Centrum (EMC) Academisch Prof. dr. Veenstra
Erasmus Medisch Centrum (EMC) Academisch Prof. dr. E.C.M. van Gorp
Erasmus Medisch Centrum (EMC) Academisch Prof. dr. Vincent Jaddoe
Erasmus Medisch Centrum (EMC) Academisch Prof. dr. Arfan Ikram
Erasmus Medisch Centrum (EMC) Academisch Prof. dr. S. de Vlas
Erasmus U Academisch Pearl Dijkstra
Erasmus Universiteit Rotterdam Academisch prof. dr. R. Zuidwijk
Erasmus Academisch Marion Koopmans 
ESBRO/Wimex Bedrijfsleven Leopold Graf von Drechsel
Euretos Bedrijfsleven Arie Baak
excytex Bedrijfsleven Raymond Schiffelers
EZK Overheid Janneke Timmerman
EZK Overheid Korienke Smit
EZK Overheid Petra van Baak
FAIRsolutions - Wouter Franke
Florates Bedrijfsleven Joost Thijssen
Fontys Academisch Victor Verboeket
ForFarmers Bedrijfsleven Yoram Knoop
Friesland Campina Bedrijfsleven Hein Schumacher
Gezondheidsdiens voor Dieren Bedrijfsleven Ynte Schukken 
Gezondheidsdienst voor Dieren bedrijfsleven Gerdien van Schaik
Gezondheidsdienst voor Dieren Bedrijfsleven Lotte Roos
Gezondheidsdienst voor Dieren Bedrijfsleven Gerdien van Schaik
Ginkgo Bioworks Bedrijfsleven Cornelis Mijnders
GO FAIR - Bert Meerman
GO-FAIR - Barend Mons
GSK Bedrijfsleven R. Remorie
GSK Bedrijfsleven D. van den Boogaardt
HALIX Bedrijfsleven Harry Flore
Halix Bedrijfsleven H. Flore
HAN Hogeschool Academisch Dennis Moeke
Health Valley Academisch Drs. C. Doomernik
Health-Ecore B.V. Bedrijfsleven C. Boersma
Health-Holland Topsector Ernst Nagel 
Health-Holland Topsector Nico van Meeteren
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Naam partij Type partij Bijdrage 

Health-Holland Topsector Simon van der Pol 
Health-Thing Bedrijfsleven Rob in 't Zand
hogeschool Amsterdam Academisch Dick van Damme
Hogeschool Stenden Academisch Matthias Olthaar
Hogeschool Utrecht Academisch Pascal Ravesteijn
Hogeschool Zeeland Academisch Tierry Verduijn
HollandBio Koepelorganisatie Britt van de Ven
Human Vaccines Project Academisch Dr. F. van den Boom
IAVI Bedrijfsleven H. Kuipers
IAVI Bedrijfsleven N. Viegas
Innatos Bedrijfsleven Anja Garritsen
Intravacc Bedrijfsleven J. Groen
Intravacc Bedrijfsleven V. Schijns
Intravacc Bedrijfsleven Jan Groen 
Intravacc Bedrijfsleven Virgil Schijns
IOTICS - Shadi Mahassel
Isogen Life Science Bedrijfsleven Martin Donker
IVIDO - Hans Niendiekcer
IVIDO Bedrijfsleven Hans Niendieker
Jan de Rijk Logistics Bedrijfsleven Robert Kleppers
Janssen Vaccines Bedrijfsleven
Janssen Vaccines Bedrijfsleven H. Schuitemaker
Janssen Vaccines Bedrijfsleven B. van Zijll Langhout
Janssen Vaccines Bedrijfsleven K. Venekam
Janssen Vaccins/AMC Bedrijfsleven Hanneke Schuitemaker
Jumbo Bedrijfsleven Robert Jan Koens
Kernfarm bedrijfsleven
KNAW NIOO Academisch Geert de Snoo
KNAW NIOO Academisch Henk van der Jeugd
Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC) Academisch Prof. dr. M. Roestenberg
Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC) Academisch Prof. dr. B. Mons
Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC) Academisch Prof. dr. J. van Dongen
Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC) Academisch Prof. dr. T.H.M. Ottenhoff
Lely Bedrijfsleven André van Troost
Levels Diagnostics Bedrijfsleven Coen Breedveld
Leyden Labs Bedrijfsleven Anne van Loon
Leyden Labs Bedrijfsleven Koenraad Wiedhaup
Leyden Labs Bedrijfsleven Marianne van der Steen
Leyden Labs Bedrijfsleven Frans van den Boom 
Litevax Bedrijfsleven L. Hilgers
LNV Overheid Annemarie Bouma 
LNV Overheid Francoise Divenach
LNV Overheid Mark de Bode
LNV Overheid Matthijs Schouten
LSA Bewoners Maatschappelijke organisatie Thijs van Mierlo
LSH Topsector Carmen van Vilsteren
LSH Topsector Hans Schikan
LSH Topsector Len de Jong
LSH Topsector Pancras Hoogendoorn
LTO Nederland koepelorganisatie Jeanette van der Ven
LTO Nederland koepelorganisatie Sjaak van der tak
LUMC Academisch Cynthia Crul
LUMC Academisch Ed Schmidt
LUMC Academisch Jacques van Dongen
LUMC Academisch Kit Roes
LUMC Academisch Tom Ottenhoff
LUMC Academisch Meta Roestenberg 
Lygature Consultant 
Maastricht U Academisch Rick Crutzen
Maastricht University (MU) Academisch Prof. dr. R. Ruiter



APOLLONL | PROPOSITIE 2DE RONDE NATIONAAL GROEIFONDS | MINISTERIE VWS | TOPSECTOR LSH, DEN HAAG, 31 OKTOBER 2021 341

Naam partij Type partij Bijdrage 

Medworq Bedrijfsleven Guus Vaasen
Medworq Bedrijfsleven Guus Vaassen
Merck Bedrijfsleven Judith Zuiderhoudt
Mercurna Bedrijfsleven J. van Asbeck
Merus Bedrijfsleven Cecile Geuijen
Micreos Bedrijfsleven Floor Pietersma 
Molgen Bedrijfsleven Maarten de Groot
Movianto Bedrijfsleven Patrick Verkuijlen
Movianto Bedrijfsleven Patrick Verkuijlen
MSD Bedrijfsleven J. Zuijderhoudt
MSD Bedrijfsleven Jan Bart Houwing
MyLifeTechnologies Bedrijfsleven M. de Leeuw
NCOH Academisch Frank Deege
Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) Maatschappelijke organisatie Jan Smelik
NEN Bedrijfsleven Maud Damme
NEN Bedrijfsleven Paula Bohlander
NFI Maatschappelijke organisatie Ed van Zalen 
NIVEL Onderzoek Mariette Hooiveld
Nostics Bedrijfsleven Eva Rennen
Nostics Bedrijfsleven Eva Rennen
NTrans Bedrijfsleven Marco de Boer
Nutreco Bedrijfsleven Leo den Hartog
OCW Overheid Patricia Vogel
Ortec Bedrijfsleven Mattijs Numans
Ortec Bedrijfsleven Mattijs Numans
OU / Health-ecore Academisch / bedrijfsleven Cornelis Boersma
Pfizer Bedrijfsleven J.K. van Eijnatten
PHAROS Maatschappelijke organisatie Patricia Heijdenrijk
PHAROS Maatschappelijke organisatie Robbert van Bokhoven
Phortos Consultants - Albert Mons
Phortos Consultants Bedrijfsleven Arie Baak
Pivot Park Screening Centre Bedrijfsleven Brigitte Drees
Plukon Bedrijfsleven Peter Poortinga
PostNL Bedrijfsleven Huub Zijlstra
POSTNL Bedrijfsleven Huub Zijlstra
Protinhi Bedrijfsleven Bernd van Buuren
Protinhi Bedrijfsleven Bernd van Buuren
Provincie Gelderland Academisch Drs. M. van Boheemen
Purple Polar Bears - Annick van Arkel 
Radboud Academisch Maria van den Muisenbergh
Radboud Academisch Laura van Niftrik
Radboud Academisch Lilly Verhagen
Radboud Academisch Marijn de Bruin
Radboud Academisch Martijn Huijnen
Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC) Academisch Prof. dr. M. de Bruin
Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC) Academisch Prof. dr. M. Netea
Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC) Academisch Prof. dr. B. Mordmüller
Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC) Academisch Dr. Ir. D. Diavatopoulos
Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC) Academisch Dr. L.M. Verhagen
Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC) Academisch Prof. dr. M. Huijnen
Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC) Academisch Prof. dr. K. Roes
Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC) Academisch Dr. F. Giardina
Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC) Academisch Prof. dr. S. de Wildt
Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC) Academisch Prof. dr. J. de Vries
Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC) Academisch Prof. dr. R. Baltussen
Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC) Academisch Prof. dr. Ronald de Groot
Radboud Universitair Medisch Centrum (RUMC) Academisch Dr. M. de Jonge
Radboud Universiteit (RU) Academisch Prof. dr. Heskes
Radboud Universiteit (RU) Academisch Prof. dr. L. van Niftrik
Radboud Universiteit (RU) Academisch Prof. dr. F. Rutjes
Radboud Academisch Marien de Jonge 



APOLLONL | PROPOSITIE 2DE RONDE NATIONAAL GROEIFONDS | MINISTERIE VWS | TOPSECTOR LSH, DEN HAAG, 31 OKTOBER 2021342

Naam partij Type partij Bijdrage 

Radboud Academisch Marijn de Bruin
Radboud Academisch Ronald de Groot 
Rapidemic Bedrijfsleven Eugene Golov
regionale ontwikkelmaatschappijen Koepelorganisatie Joep van Eerenbeemt
Rijksuniversiteit Groningen Academisch prof. dr. I.F.A. Vis
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Academisch Prof. dr. M.J. Postma
RIVM Overheid Cecile van Els
RIVM Overheid Mariken Leurs
Roche Diagnostics Bedrijfsleven Esther de Rooij
ROM Utrecht Regionale koepel Jan Zuidema
Roseman Labs Bedrijfsleven Roderick Rodenburg
Royal GD Bedrijfsleven Ynte Schukken
RSM Academisch Henk de Vries
RUG Academisch Anke Huckriede
RUG Academisch Debbie van Baarle
RUG Academisch Maarten Postma
RUMC Academisch Benjamin Mortmüller
RUMC Academisch Dimitri Diavatopoulos
RUMC Academisch Federica Giardina
RUMC Academisch Jolanda de Vries
RUMC Academisch Mihai Netea
RUMC Academisch Rob Baltussen
RUMC/ TU Eindhoven Academisch Willem Mulder
RUMC/LSTMH Academisch Teun Bousema
RUN Academisch Floris Rutjes
RUN Academisch Tom Heskes
Salvitat Bedrijfsleven Ronny van 't Oever
Sanofi Bedrijfsleven V. Breeveld
Sanofi Bedrijfsleven M. Ochs
Sanquin Maatschappelijke organisatie Anton van Weert
Sapreme Technologies Bedrijfsleven Ruben Postel
Scope Biosciences Bedrijfsleven Jurre Steens
SGF Koepelorganisatie Mark Monsma
Stanford University Academisch Mark Musen
Stichting Health Resilience Alliance Bedrijfsleven Mark de Jong
Stichting Health Resilience Alliance Bedrijfsleven Mark de Jong
Surfix	Diagnostics Bedrijfsleven Maarten Buijs
Swift Pharma Bedrijfsleven A. Verbeek
Symeres Bedrijfsleven Robert Hof
Technische Universiteit Delft (TUD) Academisch Dr. Marcel Ottens
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) Academisch Prof. dr. Ir. J.C.M. van Hest
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) Academisch Prof. dr. W.J.M. Mulder
The Hyve - Kees van Bochove
Thermo Fisher Bedrijfsleven T. van Bijleveld
TKI Chemie Topsector Oscar van den Brink
TKI Chemie Topsector Vera Meester
TNO Onderzoek Roberto Traversari
TNO Onderzoek Bart Keijser
TNO Onderzoek Roy Montijn
TNO Onderzoek Hanneke Molema
TNO Onderzoek Marjan van Erk
TNO Onderzoek Noortje Wiezer
TNO Onderzoek Paulien Bongers 
TNO Onderzoek Pepijn van Empelen
TNO Onderzoek Peter van Dijken
TNO Onderzoek Simon Dalmolen
Topsector Logistiek Topsector Jan Fransoo
Topsector Logistiek Topsector Albert Veenstra 
TropIQ Life Science Bedrijfsleven Koen Dechering
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TU Delft Academisch Jeroen van Erp
TU Delft Academisch Paul Hekkert
TU Delft Academisch Lori Tavasszy
TU Delft Academisch Ron van Duin
TU Delft Academisch Valentijn Visch
TU Eindhoven Academisch dr N.Dellaert
TU Twente Academisch Liesbeth Gemert - van Pijnen
TU/e Academisch Jan Van Hest
U Leiden Academisch Andrea Evers 
U Leiden Academisch Erwin Muller
U Leiden Acamedisch Sandra Groeneveld
U Leiden Acamedisch Mattijs Numans
U Leiden Acamedisch Jessica Kiefte - de Jong
U Leiden Academisch Arjen Boin
U Leiden / Raad voor Volksgezondheid Acamedisch Jet Bussemaker
U Maastricht Academisch Maria Jansen
UMCG Academisch Bert-Jan Souman
UMCG Academisch Robbert Sanderman
UMCU Academisch Louis Bont
UMCU Academisch Marc Bonten 
UMCU Academisch Mirjam Kretzschmar
UMCU Academisch Patricia Bruijning-Verhagen
UMCU Academisch Peter Hermans
UMCU Academisch Frank Miedema 
U-Needle Bedrijfsleven P. Nederkoorn
U-Needle Bedrijfsleven J. Wissink
UniLab / Saltro Bedrijfsleven Jan Gorissen
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Academisch Prof. dr. B.J. Souman
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Academisch Prof. dr. A. Huckriede
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Academisch Prof. dr. D. van Baarle
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Academisch Prof. dr. Cornelis Boersma
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Academisch Dr. A. Dotinga
Universitair Medische Centrum Utrecht (UMCU) Academisch Dr. P. Bruijning
Universitair Medische Centrum Utrecht (UMCU) Academisch Prof. dr. M. Bonten
Universitair Medische Centrum Utrecht (UMCU) Academisch Prof. dr. L. Bont
Universitair Medische Centrum Utrecht (UMCU) Academisch Prof. dr. M. Kretzschmar
Universiteit Amsterdam (UvA) Academisch Prof. dr. A. de Ruijter
Universiteit Leiden Academisch Prof. dr. A. Evers
Universiteit Maastricht Academisch Rob Ruiter
Universiteit Maastricht Academisch Bart Vos
Universiteit Twente Academisch J. Huskens
universiteit Twente Academisch prof. dr. E.W. Hans
Universiteit Twente (UT) Academisch Prof.dr.ir. J. Huskens
Universiteit Twente (UT) Academisch Prof. dr. Ir. J. Cornelissen
Universiteit Utrecht (UU) Academisch Prof. dr. F.J.M. van Kuppeveld
Universiteit Utrecht (UU) Academisch Prof. dr. C. van Els
Universiteit Utrecht (UU) Academisch Prof. dr. D. Heederik
Universiteit Utrecht (UU) Academisch Dr. B.J. Bosch
Utwente Academisch Jurriaan Huskens
Utwente Academisch Luiz Bonino
Utwente Academisch Erwin Hans
UU Academisch Berend Jan Bosch
UU Academisch Denise de Ridder
UU Academisch Lidwien Smit
UU Academisch Alex Bossers
UU Academisch Arjan Stegeman
UU Academisch Dick Heederik
UU Academisch F. Broere
UU Academisch Frank van Kuppeveld
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UU Academisch John de Wit
UU Academisch Tanja van der Lippe
UU Academisch Vincent Rijsman
UVA Academisch Bas van der Putte
UVA Academisch Daniëlle Timmermans
UVA Academisch Rob Sanders
van Drie groep / Alpuro Bedrijfsleven Jacques de Groot
Vaxilon Academisch Prof. dr. H. van den Bosch
Vaxilon Bedrijfsleven Han van den Bosch 
VIG Bedrijfsleven Gerard Schouw
VIG Koepelorganisatie Carla Vos
VIG Koepelorganisatie Erwin Vermeulen
VIG Koepelorganisatie Peter Bertens
Vilans Maatschappelijke organisatie Anneke Augustinus
Vilans Maatschappelijke organisatie Henk Nies
VION Food Group Bedrijfsleven Bert Urlings
Viroclinics/DDL Bedrijfsleven Davide Molho
Viroclinics/DDL Bedrijfsleven Hans van Bunschoten
Viroclinics/DDL Bedrijfsleven Ivo Ploemen
Viroclinics/DDL Bedrijfsleven I. Ploemen
Viroclinics/DDL Bedrijfsleven H. Bunschoten
Viroclinics/DDL Bedrijfsleven D. Molho
Virtuvax Bedrijfsleven Ernst Soethout
VU Academisch Danielle Timmersmans
VU Academisch prof. dr. Rob van der Mei
VU Academisch prof. dr. W. Dullaert
VUA Academisch Joen Luirink
VWS Academisch Drs. H. Schikan
VWS Overheid Arnoud Akkermans
VWS Overheid Eline van Daalen
VWS Overheid Frank Flier
VWS Overheid Patrick Kruger
VWS Overheid Rutger de Vos
VWS Overheid Sander Hougee
VWS Overheid Sipko Mülder
Wacker Biotech Bedrijfsleven Jörg Lindemann
Wageningen Universiteit Academisch Sander de Leeuw
Wageningen University & Research (WUR) Academisch Dr. G. Pijlman
Wageningen University & Research (WUR) Academisch Dr. K. Stittelaar
Wageningen University & Research (WUR) Academisch Dr. R. de Swart
Wageningen University & Research (WUR) Academisch Prof. dr. R Wijffels
Wageningen University & Research (WUR) Academisch Dr. Ir. D. Martens
Wageningen University & Research (WUR) Academisch Dr. P. Wichers Schreur
WUR Academisch Gorben Pijlman
WUR Academisch Ludo Hellebrekers
WUR Academisch Annemarie Rebel
WUR Academisch Joukje Siebenga
WUR Academisch Wim van der Poel
WUR Academisch Mart de Jong
WUR Academisch Bastiaan Meerburg
WUR Academisch Imke de Boer
WUR Academisch Monique van Oers
WUR/Lelystad Academisch Jeroen Kortekaas
Xheal Diagnostics Bedrijfsleven Corné van den Kieboom
ZonMW Overheid Saco de Visser
ZonMW Overheid Merik Seven 

Bedrijfsleven Martijn Bouwknegt
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Bijlage 6: Afkortingenlijst

AI  Artificial Intelligence
APOLLO   Avoiding Pandemics, Offering 

Longevity, making Lockdowns 
Obsolete

ARPA-H   Advanced Research Projects Agency 
for Health 

BBIO  Bilthoven Biologicals 
BBP  Bruto binnenlands product 
BMGF  Bill & Melinda Gates Foundation
BNP  Bruto nationaal product
CBCS  Community-based Cohort studies 
CBG   College ter Beoordeling van 

Geneesmiddelen
CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek
CCMO   Centrale Commissie Mensgebonden 

Onderzoek
CCO  Chief Commercial Officer 
CEO  Chief Executive Officer 
CEPI   Coalition for Epidemic Preparedness 

Innovations 
CFO  Chief Financial Officer 
CHIM  Controlled Human Infection Model
CIO  Chief Information Officer 
CMC    Chemistry Manufacturing and 

Controls 
CODATA   Committee on Data for Science and 

Technology 
CPB  Centraal Planbureau 
CRISPR   Clustered Regularly Interspaced 

Short Palindromic Repeats
CSA  Coordination and Support Action
CvB  College van Bestuur 
DARPA   Defense Advanced Research Project 

Agency
DGK  Dierengeneeskunde 
DoD  Department of Defense
DTL  Dutch Techcentre for Life Sciences 
DWHC  Dutch Wildlife Health Centre 
EC  Europese Commissie 
ECRAID   European Clinical Research Alliance 

on Infectious Diseases 
EMA  European Medicines Agency
EOSC  European Open Science Cloud
EPD  Elektronische Patiënten Dossiers 
EPIC  Epic Systems Corporation 
Erasmus MC Erasmus University Medical Center 
EU  Europese Unie 
EZK   Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 
FAIR   Findable, Accessible, Interoperable, 

Re-usable
FAST   Future Affordable & Sustainable 

Therapies 

FDA  Food and Drug Administration 
FIP  FAIR Implementation profiles 
FTE  Full-time equivalent 
GA  General Assembly 
GCP  Good Clinical Practice 
GD  Gezondheidsdienst voor Dieren
GDPR  General Data Protection Regulation
GGD  Gemeentelijke Gezondheidsdiensten
GGD-GHOR   Gemeentelijke Gezondheidsdiensten 

Geneeskundige 
   Hulpverleningsorganisatie in de 

Regio 
GMP  Good manufacturing practice
GUI  Graphical user interface 
Health-RI  Health Research Infrastructure 
HERA   Health Emergency Preparedness and 

Response Authority’s 
HTA  Health technology assessment 
IAB  International Advisory Board  
IAVI  International AIDS Vaccine Initiative 
ICH   International Conference on 

Harmonization  
IGJ  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
IGRA  Interferon Gamma Release Assay
IMI  Innovative Medicines Initiative 
IP  Intellectueel eigendom 
IPCEI   Important Projects of Common 

European Interest 
JenV  Ministerie van Justitie en Veiligheid 
JRC  Joint Research Centre
KPI  Key Performance Indicator 
KTO  Knowledge Transfer Office 
LAMP   Loop mediated Isothermal 

Amplification
LAREB   Bijwerkingscentrum Landelijke 

registratie evaluatie bijwerkingen
LIMS   Laboratory information management 

system 
LMIC  Low and middle income countries 
LNV   Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit 
LSH  Life Science & Health
LUMC  Leiden University Medical Center
MAC   Maatschappelijke Advies Commissie 
MHRA   Medicines and Healthcare products 

Regulatory Agency
MKB  Midden- en kleinbedrijf
MKBA   Maatschappelijke kosten en baten 

analyse 
ML  Machine Learning
MPP  Multi-purpose plant 
NEN  Nederlandse Norm  
NGF  Next Generation Fund



APOLLONL | PROPOSITIE 2DE RONDE NATIONAAL GROEIFONDS | MINISTERIE VWS | TOPSECTOR LSH, DEN HAAG, 31 OKTOBER 2021346

NGO  Non-governmental organization 
NIAID   National Institute of Allergy and 

Infectious Diseases 
NICTIZ    Nationaal ICT Instituut in de Zorg
NIH  National Institutes of Health
NIVEL   Netherlands Institute for Health 

Services Research 
NL AIC  Nederlandse AI Coalitie NFU
NPOS  National Programme Open Science 
NVWA   Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit 
OBAC  Ontology Based Access Control 
OCW   Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap 
OESO   Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling 
OMT  Outbreak Management Team
OMV  Outer membrane vesicles 
PATH   Program for Appropriate Technology 

in Health
PGO   Persoonlijke Gezondheid Omgeving 
PL  Programmalijn
PPP  Public-Private Partnership 
PPS  Publiek-Private Samenwerking
QALY  Quality-adjusted life-year 
RDA  Research Data Alliance 
RIVM   Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu
ROM   Regionale ontwikkelings-

maatschappijen 
RUMC  Radboud University Medical Center 
RvB  Raad van Bestuur 
RVO   Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland
RVT  Raad van Toezicht 
RWO  Real World Observations

R&D  Research & Development 
SII  Serum Institute of India 
SRIA   Strategic research and innovation 

agenda 
TKI   Topconsortium voor Kennis en 

Innovatie
TO2  Toegepast Onderzoek Organisaties 
TPP  Target Product Profiles 
TRL  Technology Readiness Level
TVXL  Translational Vaccinology XL 
ULP   Universitaire Landbouwhuisdieren 

Praktijk 
UMC  University Medical Center 
UMCG  University Medical Center Groningen 
UMCU  Maternaal Immunisatie Netwerk
UNESCO   United Nation Education, Scientific, 

and Cultural Organization 
UU   Universiteit Utrecht 
Vax-Hub   Future Vaccine Manufacturing 

Research Hub
VEO   Versatile Emerging infectious 

disease Observatory 
VH  Vereniging Hogescholen 
VLP  Virus-Like Particles 
VM  Virtual machine 
VS  Verenigde Staten 
VwEU   Verdrag inzake de Werking van de 

Europese Unie 
VWS   Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport
WBVR  Wageningen Bioveterinary Research 
WDS  Wireless distribution system 
WHO  World Health Organization
WP  Werkpakketten 
ZIB  Zorg informatie Bouwstenen 
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