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Randvoorwaarden voor Citizen Science 
(uit kennisagenda ‘Onderzoek door en voor Patiënten, 2019)

1. Maak diversiteit van zelfonderzoek zichtbaar
2. Richt een ethische ICT-infrastrutuur in voor optimale benutting van klinische data en 

‘Real World’-data 
3. Ontwikkel adequate onderzoeksbenaderingen en statistische hulpmiddelen
4. Ontwikkel nieuwe procedures voor ethische toetsing van zelfonderzoek
5. Ontwikkel logistieke infrastructuur
6. Educatie van patiënten en zorgprofessionals over zelfonderzoek
7. Maak medische kennis publiek beschikbaar 
8. Ontwikkel een lerende infrastructuur om de betekenis van zelfonderzoek te versterken 

en aan te jagen
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Conclusies
We leven in een wereld van medisch fake nieuws, kennis fragmentatie, en 
maatschappelijke wantrouwen in (medische) wetenschap

We leven óók in een wereld die snakt naar samenwerking, naar verbinding 
en die eindeloos nieuwsgierig is

Burgers en patiënten hebben onderzoekende vermogens die van belang 
zijn om gezondheidsinterventies te verbeteren

Ons beste antwoord is samenwerken in CITIZEN SCIENCE in GEZONDHEID


