
Programma Innovatie door co-creatie 
ZonMw publiek private samenwerking dag 
 
 
Dinsdag 7 maart 2017 organiseert ZonMw voor de 2e keer de publiek-private samenwerking dag in 
het Beatrixgebouw in Utrecht. Het thema van deze dag is ‘Innovatie door co-creatie’. Aan deelname 
aan het programma zijn geen kosten verbonden. Aanmelding is vereist. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
Parallel sessie 1 
12.50 – 13.55 uur 
 
Best practices publiek-private samenwerking 
Wat komt er allemaal kijken bij een publiek-private samenwerking? Wat levert het op? In deze sessie 
delen consortia betrokkenen hun ervaringen met een publiek-private samenwerking en het vormen 
van een consortium.  
 
Bescherming en exploitatie van projectresultaten en IP: octrooieren, FTO 
Om projectresultaten te exploiteren kan het nodig zijn een octrooi aan te vragen en tegelijkertijd na 
te gaan wat de freedom-to-operate is. Hoe gaat octrooieren in zijn werk? Wat is freedom-to-operate 
en wanneer moet je een freedom-to-operate studie laten opstellen? Dit wordt aan de hand van 
praktijkvoorbeelden toegelicht.  
Door Caroline Pallard (Europees en Nederlands octrooigemachtigde en partner Nederlands 
Octrooibureau). 
 
Health Technology Assessment 
Je innovatie zal de zorg verbeteren en de kosten verlagen, maar kan je dat ook aantonen? Nee, want 
je bent deze nog aan het ontwikkelen. Moet je daar mee blijven doorgaan? In deze sessie laten we 
zien hoe je vroegtijdig kan inschatten wat een innovatie kan opleveren, en hoe je kan berekenen wat 
deze maximaal mag gaan kosten. We illustreren dit aan de hand van een aantal praktische 
voorbeelden.  
 

PPS-regeling (TKI): hoe en wat  
Onderzoeksorganisaties en bedrijven in de Life Sciences & Health sector zijn doorgaans op zoek naar 
passende financiering voor hun onderzoek en ontwikkeling. Wanneer beide partijen een consortium 
vormen, biedt de Topsector Life Sciences & Health (LSH) deze onderzoekers en ondernemers 
financiering via de Publiek-Private Samenwerking (PPS)-toeslag. In deze sessie zal de PPS-toeslag 
(eerder TKI-toeslag) van de Topsector LSH uitgebreid toegelicht worden. De diverse mogelijkheden 
van de toeslag komen aan bod, evenals wat de financiering inhoudt, welke voorwaarden verbonden 
zijn aan de regeling en hoe een aanvraag in te dienen is. 
Door Laila el Aziz en Jolande Zijlstra (Health~Holland) 
 
__________________________________________________________________________________ 



Parallel sessie 2 
14.25 – 15.30 uur 
 
Datamanagement: zijn data FAIR? 
Deze sessie gaat in op het nieuwe beleidsspeerpunt van ZonMw over datamanagement in 
onderzoek. Sinds juli 2016 zijn onderzoekers die subsidie aanvragen bij ZonMw verplicht om een 
datamanagement plan in te dienen zodra hun subsidieaanvraag wordt gehonoreerd. Dit 
datamanagement plan volgt het principe van FAIR data zodat data uit onderzoek Findable 
(vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar) en Reusable (herbruikbaar)) 
gemaakt worden. Aan de hand van een case horen we hoe met de toegang tot data omgegaan kan 
worden in publiek-private samenwerkingen. 
Door Margreet Bloemers (ZonMw) en casus  
 
Patiënten participatie 
Waarom en hoe betrek je patiënten bij je onderzoek? In iedere fase van onderzoek heeft het 
betrekken van patiënten meerwaarde. Patiënten participatie is echter wel maatwerk. In 
samenwerking met de Patiënten Federatie Nederland organiseren wij deze workshop met onder 
andere praktische voorbeelden en een interactief deel. 
Door Klaartje Spijker (Patiënten Federatie Nederland) en Sandra van ’t Padje (ZonMw) 
 
Van academische ontwikkeling naar commercieel product 
Wat zijn de eerste stappen die een onderzoeker moet zetten om een product op de markt te 
krijgen? In deze sessie wordt met praktijk voorbeelden de kritische succesfactoren nader toegelicht. 
Introductie: Kees Recourt (Stichting Mibiton), Case study 1: Jaap Koopman (CEO Fibriant BV), Case 
study 2: t.b.a. 
 
IMDI Talentprijs pitches voor jury 
De IMDI Talentprijs wordt voor de zesde keer uitgereikt. Uit vijf inzendingen heeft de jury drie 
genomineerden geselecteerd die hun inzending zullen presenteren. De genomineerden voor deze 
prijs zijn:  

• Ida Poortinga, ‘Local fabrication of a custom-fit finger splint’ (SPRINT) 
Ida heeft in kaart gebracht wat de kwaliteits- en veiligheidseisen van een lokaal 
geproduceerde en 3D geprinte vingerspalk zijn, zodat inzichtelijk wordt wat er nodig is om 
dergelijke vingerspalken aan te bieden.  

• Laura van Huizen, ‘Added value of third harmonic generation microscopy for the assessment 
of fresh breast tumor tissue’ (Institute QuantiVision) 
Laura heeft onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van derde harmonische 
generatie (THG) microscopie voor het herkenning van borsttumoren in borstweefsel.  

• Sebastian van der Voort, ‘Application of polynomial chaos in proton therapy’ (MDII) 
Sebastian heeft het effect van patiënt-positionering en protonrange-onzekerheden op de 
dosisverdeling in de patiënt onderzocht.  

De jury zal de genomineerden vragen stellen over de wenselijkheid vanuit patiëntperspectief, 
produceerbaarheid vanuit bedrijfsperspectief en bijdrage aan de duurzaamheid van de 
gezondheidszorg van hun afstudeerproject. Ook de toehoorders krijgen de gelegenheid om vragen 
te stellen. De prijsuitreiking volgt in de pauze. 
 
__________________________________________________________________________________ 



 
Parallel sessie 3 
16.00 - 17.05 uur 
 
Participatie bedrijven: do’s & don’ts 
Wat zijn belangen en motivatie van bedrijven om aan een PPS deel te nemen en hoe kan een 
onderzoeker hier op een effectieve manier mee om gaan? De belangen van bedrijven en 
onderzoekers zijn vaak verschillend. Hoe kunt u hier als onderzoeker op een effectieve manier mee 
om gaan en hoe komt u met bedrijven in contact? 
 
Bescherming van projectresultaten: consortiumovereenkomst 
Een andere manier van het beschermen van projectresultaten is hierover goede afspraken te maken 
in de consortiumovereenkomst. Welke afspraken worden er in een consortiumovereenkomst 
vastgelegd over de omgang met bestaande kennis en projectresultaten? Welke afspraken zijn voor 
ZonMw acceptabel? 
Door Marjan Akkermans (jurist cofinanciering ZonMw) 
 
eHealth implementatie en opschaling 
eHealth implementatie en opschaling is makkelijker gezegd dan gedaan en vergt co-creatie en 
participatie van de verschillende stakeholders. Dit is dan ook wat we binnen deze sessie willen 
benadrukken. Tijdens de sessie zullen een aantal PPS projecten gepresenteerd worden en zal 
besproken worden wat er allemaal bij de implementatie en opschaling komt kijken en worden 
ervaringen met publiek-privaat samenwerken gedeeld. 
Door Inge Proost (CareRate B.V.), Marieke Janssen (Hogeschool van Amsterdam), Ben Kröse 
(Hogeschool van Amsterdam), Cindy Hobert (OZOverbindzorg) en Anne Wetsels (Mondriaan Kinderen 
en Jeugdigen) 
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