
WAT GOED IS, 
IS GOED 
Benut de waarde die in succesvolle 
bestaande processen en afgeronde 
pilots zit, toets die, en rol die op grote 
schaal uit, ondersteund vanuit de overheid. 
Fouten daarbij maken is onvermijdelijk; 
leer ervan.

“Maar als we de creativiteit willen 
vergroten -en wie kan daar nu tegen zijn?- 
dan moeten we daarvoor ook de prijs 
durven te betalen en meer fouten 
accepteren.” (Robbert Dijkgraaf, 2021)

Meer informatie over ‘Toekomst van Chronische Gezondheid & Technologie’ en de experts 
die dit manifest ondersteunen vindt u op manifestchronischgezond.nl

TECHNIEK IS EEN MIDDEL, 
GEEN DOEL OP ZICH
Digitale toepassingen kunnen ondersteunen in het managen van de eigen gezondheid, en de zorg. 
Technologie is daarbij niet het doel, maar een middel dat bijdraagt aan optimale, intermenselijke zorg. 
Zoek naar de optimale mix van fysieke en digitale zorg, die persoonsgestuurd is.  7

ONTWERP EN ONTWIKKEL
DUURZAAM EN VERANTWOORD

Voor ieder ontwerp en ontwikkeling is innovatiekracht en creativiteit nodig, 
niet alleen op technologisch vlak maar ook vanuit sociaal en ethisch oogpunt. 

Ga verantwoord om met de impact op ‘onze’ planeet en de maatschappij; ontwerp ‘groen’.   6

DE MENS CENTRAAL 
Stel de persoon -en wat zij nodig heeft, verwacht en 
nog zélf kan- centraal, om degene te ondersteunen 

een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te ervaren.
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ZORG DICHT(ER)BIJ
Zorg thuis organiseren -als dat kan- met professionele 

begeleiding op afstand, ondersteund door technologie. 
De juiste zorg op de juiste plek aanbieden tegen de juiste prijs.

TOEKOMST VAN 
CHRONISCHE 
GEZONDHEID&
TECHNOLOGIE 
CREATIVITEIT EN INNOVATIE ALS 
VORMGEVERS VAN EHEALTH 
IN DE 21STE EEUW

DOE HET SAMEN 
De toekomst ontwerpen en ontwikkelen we samen. 
Betrek burgers bij zowel het opstellen als het beantwoorden 
van (maatschappelijke) vraagstukken rondom gezondheid en zorg, 
en bij het creëren van nieuwe toepassingen. 2

VOORKOMEN 
IS BETER DAN...
Streef naar een zo gelukkig en gezond mogelijke 

populatie door burgers te begeleiden bij, 
en te motiveren tot, een gezonde leefstijl. 

Voorkomen is immers beter -en goedkoper- 
dan genezen. Onderricht burgers en 

zorgprofessionals in gezondheidsvaardigheden. 
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