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Toekomstvisies op medische neuroimaging 

De uitdaging van maatschappelijk verantwoord onderzoek en innovatie 

 
 

Wetenschap en  technologie genereren zowel positieve als negatieve  implicaties. Aan 

de  ene kant  resulteren  zij bijvoorbeeld  in medische vooruitgang,  automatisering  en 

opties voor duurzame  energie. Aan de  andere kant veroorzaken  zij vragen  en pro‐

blemen met  betrekking  tot  bijvoorbeeld  veiligheid,  privacy,  gezondheid  en  verant‐

woordelijkheid.  De  uitdaging  is  om  innovaties  te  realiseren  die  zo  veel  mogelijk 

positieve implicaties hebben en zo min mogelijk negatieve implicaties. 

 

Tegenwoordig  wordt  erkend  dat  wetenschappelijke  en  technologische  innovaties 

socio‐technische  innovaties  zijn,  wat  inhoudt  dat  technologieën  en  de  toepassing 

hiervan  in  de maatschappij  elkaar wederzijds  beïnvloeden.  Deze  zogenoemde  co‐

evolutionaire  visie  op  wetenschap  en  technologie  benadrukt  dat  wetenschap  en 

technologie worden beïnvloed door, en  co‐evolueren met, maatschappelijke vragen, 

eisen  en  gebeurtenissen.  Ontwikkeling  van  innovaties  is  daarom  een  dynamisch 

proces waarbij een breed scala van personen (actoren) betrokken is. Om de toepassing 

van  wetenschap  en  technologie  in  de  praktijk,  de  zogenoemde  maatschappelijke 

inbedding,  te  managen  zijn  methoden  ontwikkelt  waarmee  getracht  wordt 

maatschappelijke  voordelen  te  creëren  en  tegelijkertijd  de  negatieve  neveneffecten 

van innovaties op de maatschappij te minimaliseren. Bij deze methoden staat centraal 

dat  de  potentiële  implicaties  van  een  technologie  op  de  maatschappij  worden 

geïdentificeerd  en  opgenomen  in  onderzoek  en  technologieontwikkeling.  Deze 

methoden worden  in  toenemende mate beschreven  onder de  term Maatschappelijk 

Verantwoord Innoveren (MVI) of in het Engels: Responsible Research and Innovation 

(RRI). 

  

Management  van  innovaties  is  geen  nieuw  fenomeen  en  verschillende  methoden 

verwerken MVI gerelateerde concepten. Al deze methoden streven ernaar om innova‐

tieprocessen  te managen  en  deze  open  te  stellen  voor maatschappelijke  invloeden. 

Desondanks is MVI in vroege fasen van wetenschap en technologieontwikkeling nog 

steeds een grote uitdaging. Dit proefschrift adresseert deze uitdaging door opties voor 

het managen van neuroimagingtechnologieën in een vroege fase van ontwikkeling te 

identificeren om zodoende een (meer) maatschappelijk verantwoordde inbedding van 

deze innovaties in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem te faciliteren.  
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Neuroimagingtechnologieën zijn technologieën die de hersenen als een intacte struc‐

tuur  visualiseren.  Vooruitgang  in  deze  technologieën  en  resulterende  kennis  door 

gebruik van deze technologieën, worden verwacht bij te dragen aan de ontwikkeling 

van nieuwe en verbeterde preventieve, diagnostische en behandelingsmogelijkheden. 

Echter, naast mogelijke voordelen worden deze  technologieën ook geassocieerd met 

negatieve implicaties, zoals vragen met betrekking tot privacy, verantwoordelijkheid 

en een toenemende medicalisatie (het proces waarbij het menselijk bestaan en welzijn 

in toenemende mate wordt gezien in het licht van gezondheid en ziekte). 

 

 De focus in dit proefschrift is op een specifieke aanpak van MVI: Constructive Techno‐

logy Assessment  (CTA). CTA  is ontwikkeld om een optimale balans  te creëren  tussen 

wenselijke  positieve  en mogelijk  negatieve  implicaties  van  innovaties,  door  in  een 

vroeg stadium van het innovatieproces een dialoog tussen betrokken actoren te facili‐

teren. Het toepassen van deze aanpak heeft een lange geschiedenis, waardoor de aan‐

pak  reeds  is  geoperationaliseerd  en  toegepast  is  in  de  praktijk.  Het  onderzoek 

beschreven  in dit proefschrift  is het resultaat van een CTA proces, uitgevoerd  in de 

periode 2009‐2013, rondom neuroimaging  in de Nederlandse klinische context. Door 

middel van dit proces is gestreefd om brede maatschappelijke reflectie te faciliteren en 

om ontwikkelingen in neuroimaging te begeleiden naar meer gezamenlijke en wense‐

lijke  ontwikkelingen. Het  proces  en  de  resultaten worden  beschreven  in  dit  proef‐

schrift.  

 

Onderzoeksopzet 

 
De primaire vraag die het onderzoek, beschreven in dit proefschrift, leidde was:  

Hoe  kan  een  meer  maatschappelijk  verantwoord  innovatieproces  en  inbedding  van 

neuroimagingtechnologieën in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem worden gefaciliteerd?  

 

Om deze vraag te beantwoorden is getracht om met het onderzoek zoals beschreven 

in  dit  proefschrift,  het  innovatieproces  van medische  neuroimaging  te  openen,  te 

vormen en te managen. Hiertoe is gebruik gemaakt van een specifieke vorm van CTA, 

het zogenoemde Interactive Learning and Action model (ILA). Om CTA geschikt te ma‐

ken voor de  context van nieuwe wetenschap en  technologie waren  impliciete  lange 

termijn richtingen van het technologieontwikkelingsproces nodig om  te fungeren als 

referentiepunt. Om deze reden is het ILA‐model gecombineerd met vision assessment. 

Deze combinatie heeft eerder uitgewezen geschikt te zijn voor dit doel. Als gevolg ligt 

de focus van dit proefschrift op wenselijke toekomstvisies die de richting van techno‐

logieontwikkeling leiden. De aanname hierbij is dat visies de handelingen van actoren 
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in de praktijk leiden en de interactie tussen hen leidt. Daarbij vereist maatschappelijk 

verantwoord innoveren acceptatie van de uitdaging om prospectief potentiële zorgen 

en (systemische) barrières te identificeren. Deze zorgen en barrières kunnen mogelijk 

innovatieontwikkeling en  inbedding belemmeren. Er  is een  systeem perspectief  toe‐

gepast om uitdagingen  en barrières die mogelijk obstakels worden wanneer neuro‐

imaging verder ontwikkeld wordt  te  identificeren en om strategieën  te  identificeren 

hoe deze barrières overkomen kunnen worden.  

 

De  toegepaste aanpak had  tot doel om:  inzicht  te krijgen  in visies betreffende neu‐

roimagingtoepassingen  in  het Nederlandse  gezondheidszorgsysteem  en  de  hieraan 

gerelateerde  (systemische)  barrières;  dialoog  te  faciliteren  om  gedeelde wenselijke 

visies en een plan van aanpak te identificeren; en bij te dragen aan een maatschappe‐

lijk  verantwoordde  ontwikkeling  en  toepassing  van medische neuroimagingtoepas‐

singen in de praktijk. Met de inzichten verkregen tijdens dit proces, had dit onderzoek 

tevens tot doel om bij te dragen aan een verdere ontwikkeling van een conceptueel en 

methodologisch kader voor CTA als een methode voor maatschappelijk verantwoord 

onderzoek en innovatie van nieuwe en opkomende wetenschap en technologie.  

 

Het doel van dit proefschrift is als gevolg drieledig: 

I   Inzicht  krijgen  in  (wenselijke)  visies  van  neuroimaging  in  het 

Nederlandse gezondheidszorgsysteem; 

II  Identificeren  van  (systemische)  barrières  die  mogelijk  een  verant‐

woordde  ontwikkeling  en  inbedding  van  medische  neuroima‐

gingtoepassingen belemmeren en strategieën om deze te overkomen; 

III  Bijdrage leveren aan een verdere specificatie van een conceptueel en 

methodologisch kader van CTA als een methode om maatschappelijk 

verantwoord onderzoek en innovatie te bewerkstelligen. 

 

De hoofdstukken  in dit proefschrift presenteren de opeenvolgende  stappen van het 

doorlopen proces.  

 

Richtinggevende visies van medische neuroimaging (hoofdstuk 4) 

 

Neuroimagingontwikkelaars  sturen  op  dit moment  de  toekomstige  richtingen  van 

neuroimagingontwikkelingen met hun  expertise  en  ideeën. Om  toekomstige neuro‐

imaging‐technologiepaden en mogelijke toepassingen te identificeren, werden hierom 

hun visies geïdentificeerd als een eerste stap in dit onderzoek. De geraadpleegde ont‐

wikkelaars  verwachten dat  toekomstige  vooruitgang  in neuroimagingtechnologieën 
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het mogelijk maakt om meer inzicht in de hersenen en hersenaandoeningen te krijgen. 

Volgens  hen  resulteert  deze  vooruitgang  in  nieuwe  en  verbeterde  diagnostische  en 

behandelingsmogelijkheden en draagt dit bij om preventie mogelijkheden te realiseren wel‐

ke op dit moment nog niet bestaan. De visies van de ontwikkelaars illustreren welke 

kennis  (bijvoorbeeld, hoe werkt het  ‘normale’ brein) en  technologische ontwikkelin‐

gen (bijvoorbeeld, specifieke biomarkers en mobiele technologieën) nodig zijn om de 

wenselijke toepassingen te realiseren. In andere woorden, deze visies illustreren naast 

welke  toepassingen wenselijk zijn, de barrières die overwonnen moeten worden om 

de wenselijke  toepassingen  te  realiseren. Daarnaast  geven deze  visies  een  indicatie 

wie getroffen zal worden (bijvoorbeeld burgers), zowel positief als negatief, door de 

implementatie van de toepassingen die zij voor zich zien en wie mogelijke gebruikers 

hiervan zijn  in de praktijk  (bijvoorbeeld, zorgprofessionals). De visies  laten zien dat 

een verschuiving  in de gezondheidszorg van de tweede naar eerste  lijn de mogelijk‐

heden van toepassingen vergroot. 

 

Neuroimagingonderzoek in Nederlandse kranten (hoofdstuk 5) 

 
Om meer inzicht te krijgen hoe neuroimaging wordt gepresenteerd in de media, is een 

media‐analyse uitgevoerd hoe neuroimagingonderzoek wordt gepresenteerd  in Ne‐

derlandse kranten  (gepubliceerd  tussen 1992 en 2012). Onderzocht  is hoe neuroima‐

gingonderzoek wordt neergezet  (geframed)  en welke  invloed dit mogelijk heeft op 

lezers. Wij concluderen dat neuroimagingonderzoek in de Nederlandse kranten voor‐

namelijk wordt  gepresenteerd  als  leidend  tot  inzichten  en  oplossingen  voor maat‐

schappelijke  problemen,  welke  zodoende  gesteund  moeten  worden.  Van  de  307 

geanalyseerde krantenartikelen, gaven  13  artikelen meerdere  frames van neuroima‐

gingonderzoek  en  de  resulterende  (mogelijke)  consequenties. Deze  artikelen  lieten 

zowel positieve als negatieve frames van neuroimaging onderzoek en haar resultaten 

zien en  resulteerde daarom  in een min of meer  ‘gebalanceerd’ beeld van neuroima‐

ging. Wij concluderen dat als wetenschappers streven naar een meer  ‘gebalanceerd’ 

beeld  van  de mogelijkheden  en  onmogelijkheden  van  neuroimaging  in  de media, 

onze  resultaten mogelijkheden bieden voor actoren en hersenwetenschappers  in het 

bijzonder, om deze resultaten als een voorbeeld  te nemen om  fouten  in huidige  fra‐

mes te corrigeren.  

 

Daarnaast worden in dit hoofdstuk drie opkomende frames van neuroimaging in de 

media bediscussieerd. Deze frames zijn een oprekking van de grens tussen ziekte en 

gezondheid. We  concluderen dat  toekomstige onderwerpen van debat meest waar‐

schijnlijk neuroimagingtoepassingen buiten het domein van de gezondheidszorg zijn 
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of medicalisatie discussies met betrekking  tot op hersenwetenschap gebaseerde ver‐

klaringen  van  maatschappelijke  aannames  en  fenomenen  (bijvoorbeeld  religieuze 

ervaringen) en niet‐medisch gerelateerd gedrag en afwijkingen  (bijvoorbeeld het be‐

palen van ontoerekeningsvatbaarheid in de rechtszaal). 

 

Neuroimagingvisies van Nederlandse burgers (hoofdstuk 6) 

 
Nederlandse burgers  articuleerde  in  focusgroepen voordelen, nadelen  en  specifieke 

zorgen  over  toekomstige  preventieve,  diagnostische  en  behandelingstoepassingen. 

Tijdens de discussies hanteerde bijna alle deelnemers verschillende frames van neuro‐

imaging. Dit wil zeggen, zij hanteerden verschillende mentale visualisaties hoe neuro‐

imaging werd verwacht te werken en hoe deze technologieën ontwikkeld en gebruikt 

worden  in  de  praktijk. Neuroimagingtechnologieën werden  geïnterpreteerd  als:  1) 

objectieve middelen, 2) vooruitgangsmiddelen, 3) reducerende middelen, 4) middelen 

welke interveniëren in natuurlijkheid (tegennatuurlijk), 5) onzekere middelen en/of 6) 

middelen die een glijdende schaal zijn naar potentiële negatieve toekomstige situaties. 

De wijze waarop  het  gebruik  van  neuroimagingtechnologieën  in  de  praktijk werd 

voorgesteld weerspiegeld de  interpretatie van het  socio‐technische  systeem  rondom 

neuroimaging. Dit wordt gezien  als  een  systeem dat:  1) vertrouwd  kan worden,  2) 

geaccepteerd moet worden en/of 3) wantrouwt en voor gevreesd moet worden. In de 

discussies limiteerde de deelnemers zich niet tot één frame. Afhankelijk van de voor‐

gestelde wenselijkheid van de  toepassing onder discussie, werden verschillende  fra‐

mes gehanteerd  in de argumenten. Bovendien  limiteerde de meeste deelnemers zich 

niet  tot  het  argumenteren  voor  of  tegen  neuroimaging. Zij  vertoonden  individuele 

voorkeuren, maar verkenden verschillende frames in discussies over dezelfde toepas‐

sing.  Dit  impliceert  dat  de  acceptatie  van  toekomstige  neuroimagingtoepassingen 

afhangt  van  de  toepassingscontext  en  van  hoe  neuroimagingtechnologieën  en  het 

socio‐technische systeem worden ervaren.  

 

Alle deelnemers beschouwen nieuwe en verbeterde diagnose en behandelingsmogelijkhe‐

den  als wenselijk  onder  voorwaarden. Geformuleerde  voorwaarden  zijn:  keuzevrij‐

heid, gegarandeerde privacy, recht op (niet) weten en minimale negatieve sociale en 

economische  implicaties  voor  individuen/patiënten. Het  gebruik  van  neuroimaging 

om aandoeningen te voorkomen (risicomijding) wordt gezien als zeer wenselijk onder 

voorwaarden,  totdat de  technologie‐uitkomst niet  langer zeker  is, zoals  in het geval 

van een predispositie. Voor vele deelnemers weegt in dit geval de onzekerheid van de 

kans om  een predispositie  te ontwikkelen niet op  tegen het vermijden van  risico’s, 
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behalve voor deze mensen die bijna elke (technologische) optie willen  toepassen om 

informatie te verkrijgen over hun mogelijke toekomstige gezondheid.  

 

Neuroimagingvisies van maatschappelijke actoren (Hoofdstuk 7) 

 
Met  betrekking  tot  de  visies  van maatschappelijke  actoren  op medische  neuroima‐

ging,  laten we  zien  dat  de  contextuele  aspecten  van  potentiële  toepassingen  en  de 

basiselementen van het  ideale zorgsysteem, de wenselijkheid van neuroimagingtoe‐

passingen  bepalen.  Neuroimagingtechnologieën  worden  gezien  in  1)  de  huidige 

zorgpraktijk,  2)  gepersonaliseerde  gezondheidszorg  en  3)  in  persoonsgeoriënteerde 

gezondheidscentra. In alle drie de visies zijn neuroimagingtoepassingen voor nieuwe 

en  verbeterde  (gepersonaliseerde)  diagnostische  en  behandelingsmogelijkheden,  zoals 

geformuleerd door de neuroimagingontwikkelaars wenselijk, wanneer therapeutische 

opties beschikbaar zijn in het geval van nieuwe diagnostiek. Op zichzelf staand wor‐

den preventieve mogelijkheden om hersenaandoeningen in een vroege fase te detecte‐

ren  (vroege  diagnose)  en  het  in  een  vroege  fase  bepalen  van  predisposities  voor 

risicogroepen als wenselijk gezien, indien opties om de progressie van de aandoening 

te vertragen, stabiliseren of  te behandelen beschikbaar zijn en onder de voorwaarde 

van keuzevrijheid van de cliënt/patiënt. Echter, de voorgestelde wenselijke contextue‐

le aspecten en onderliggende basiselementen van wenselijke praktijken rondom pre‐

ventieve neuroimaging verschillen. Redenerend vanuit de visie van neuroimaging als 

toepassingen  in persoonsgeoriënteerde  gezondheidscentra  (visie  3),  beschouwen de 

geconsulteerde personen de eerste lijn als wenselijk voor preventieve mogelijkheden. 

Met  andere woorden,  collectieve preventie. Geïnterviewde die  redeneren vanuit de 

visie van neuroimaging in de huidige zorgpraktijk (visie 1) of neuroimaging in geper‐

sonaliseerde  gezondheidszorg  (visie  2),  beschouwden  primair  de  context  van  de 

tweede  lijn als wenselijk voor de  toepassingen van preventieve mogelijkheden;  indi‐

viduele preventie. 

 

Het begrijpen van de verschillende visies laat dus inconsistenties zien tussen de visies 

van maatschappelijke  actoren met  betrekking  tot  wenselijk  klinisch  neuroimaging 

gebruik en potentiële toekomstige conflicterende visies met betrekking tot de toepas‐

sing in de praktijk van neuroimagingtoepassingen. We concluderen dat het belangrijk 

is op  te merken dat onderliggend aan de argumenten gebruikt om de wenselijkheid 

van neuroimaging  te  bediscussiëren,  aannames  zijn met  betrekking  tot de  basisele‐

menten van een wenselijk gezondheidszorgsysteem en de functie van een actor in dit 

systeem. Onze  resultaten duiden erop dat de positie  een actor heeft  in het gezond‐

heidszorgsysteem en de visie hij of zij heeft op het ideale zorgsysteem (welke samen‐
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hangend zijn) de visie van neuroimaging drijft. Het is daarom niet mogelijk om neu‐

roimaging  los  te  zien  van  de  (toekomstige)  socio‐institutionele  context  en  externe 

invloeden: neuroimaging  is mogelijk niet de enige  technologie die gezien wordt als 

een optimalisatie van, of als een mogelijkheid om, het zorgsysteem te veranderen.  

 

Prospectief maatschappelijk verantwoordde neuroimaging 

technologiepaden vaststellen (Hoofdstuk 8) 

 
In de analyse van overeenkomsten en verschillen in neuroimagingvisies van verschil‐

lende  relevante  actoren hebben we  laten  zien dat  verschillende  visies  resulteren  in 

verschillende wenselijke  technologiepaden, welke elk  specifieke zorgen en barrières 

hebben. Geformuleerde zorgen hebben betrekking op medicalisatie, de inbedding van 

nieuwe preventieve en diagnostische applicaties waarvoor (nog) geen therapeutische 

opties bestaan en op de potentiële negatieve  sociale en economische  implicaties die 

preventieve neuroimagingtoepassingen kunnen veroorzaken.  In vergelijking met de 

neuroimagingontwikkelaars  hebben  zorgprofessionals,  beleidsmakers,  patiënten‐

vertegenwoordigers en burgers meer zorgen en gerelateerde voorwaarden geformu‐

leerd. Dit betreft in het bijzonder zorgen en voorwaarden met betrekking tot preven‐

tieve neuroimagingtoepassingen.  

 

Verschillende barrières  ontstaan  als  een gevolg van verschillende visies hoe neuro‐

imaging geïmplementeerd zou moeten worden in het zorgsysteem. Respondenten die 

de visie hanteren van neuroimaging in de huidige zorgpraktijk (visie 1), formuleerde 

de meeste uitdagingen en barrières op een technologisch, kennis en financieel niveau. 

Deze barrières werden geformuleerd door sommige actors als obstakels die overwon‐

nen moeten worden, waarna de neuroimagingtoepassing ontwikkeld en vervolgens 

geïmplementeerd kan worden in het zorgsysteem om zodoende deze te optimaliseren. 

Volgens andere respondenten kunnen deze barrières overwonnen worden door ver‐

anderingen  in het wetenschapssysteem. Zij beschouwen het wetenschapsregime  als 

genoodzaakt om  een  andere,  ziekte‐overstijgende  en  interdisciplinaire,  structuur  en 

praktijk van  onderzoek  aan  te nemen. Deze perceptie wordt gedeeld door  alle  res‐

pondenten welke  de  visie  aanhouden  van  neuroimaging  in  gepersonaliseerde  ge‐

zondheidszorg en in persoonsgeoriënteerde gezondheidscentra (visie 2 en 3) en door 

sommige  respondenten  die  de  visie  aanhouden  van  neuroimaging  in  de  huidige 

zorgpraktijk (visie 1). Volgens deze respondenten zouden professionele en financiële 

structuren  op  zodanig  wijze  veranderd  moeten  worden  dat  een  interdisciplinaire 

structuur en praktijk de nieuwe ‘business‐as‐usual’ is. De overheid wordt hier gezien 

als het vertrekpunt om dit te bewerkstelligen. 
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Respondenten  die  de  visie  aanhouden  van  neuroimaging  in  gepersonaliseerde  ge‐

zondheidszorg (visie 2) en in persoonsgeoriënteerde gezondheidscentra (visie 3) arti‐

culeerde  naast  uitdagingen  en  barrières  gerelateerd  aan  de  ontwikkeling  van 

neuroimagingtoepassingen,  barrières  en  uitdagingen  gerelateerd  aan  het  gezond‐

heidszorgsysteem. Deze barrières zijn geformuleerd vanuit het standpunt dat structu‐

rele veranderingen in het zorgsysteem nodig zijn om neuroimagingtoepassingen op de 

juiste wijze te implementeren en hiermee een geoptimaliseerd zorgsysteem te bewerk‐

stelligen. Zij stellen voor dit te bereiken door geïntegreerde zorgplannen te ontwikke‐

len, waar interdisciplinaire teams een grote rol spelen en de consument/cliënt/patiënt 

een centrale plek heeft. Hiertoe dienen professionals opgeleid te worden om nieuwe 

en verschillende taken uit te voeren in een persoonsgeoriënteerde context en daarmee 

dienen  zij  tevens  hun  gedrag  aan  te  passen  op  deze  nieuwe manier  van werken. 

Nieuwe categorieën van professionals zouden ontwikkeld moeten worden om neuro‐

imaging  toe  te passen  en  te  interpreteren  in deze  context  en  toekomstige patiënten 

zouden aangemoedigd moeten worden om hun gedrag aan te passen en verantwoor‐

delijk  te worden voor de eigen gezondheid door, bijvoorbeeld,  ‘shared‐decision ma‐

king’. In conclusie, geformuleerde barrières zijn inderdaad systemisch van aard.  

 

Wij  observeerden  dat  de  gearticuleerde  strategieën  om  de  barrières  te  overkomen 

geformuleerd zijn vanuit de professionele praktijk van een actor. Deze werden gezien 

als middel  om  de  positie  en/of  status  van  een  actor  te  behouden  of  te  vergroten, 

terwijl  de  verantwoordelijkheid  voor  de  stratgieën  primair  werd  overgelaten  aan 

actoren van andere praktijken en regimes. In andere woorden, actoren beschermen en 

versterken  de  regels  van  hun  regime. De  strategieën  zijn  geformuleerd  vanuit  een 

actors  perspectief  van  het  probleem,  zonder  dat  andere  perspectieven  van  het 

probleem  in  ogenschouw  zijn  genomen.  Hierdoor  worden  verschillen  en 

overeenkomsten  van  verschillende  perspectieven  niet  in  acht  genomen  bij  het 

formuleren  van  strategieën. Deze  strategieën  kunnen  daarom  falen:  zij  hebben  een 

focus  op  de  eigen,  individuele  praktijk  en  komen  niet  overeen  met  de  huidige 

structuren en praktijken van het zorgsysteem.  

 

Aan de andere kant kunnen langzaam veranderende trends, zoals vergrijzing en een 

toenname  in patiënten met hersenaandoeningen, gecombineerd met het overwinnen 

van barrièrs doordat het bijvoorbeeld financieel en technisch mogelijk wordt om een 

verschuiving te maken richting persoonsgeoriënteerde methoden en/of eerste lijn, het 

dominante zorgsysteem destabiliseren. De bevindingen beschreven in dit proefschrift 

wijzen  er  op dat  actoren die neuroimaging  voor  zich  zien  in  een  zorgsysteem met 

nieuwe structuren en praktijken, mogelijk in dit geval gaan handelen naar de volgens 
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hen benodigde veranderingen. In dit geval zijn de actoren die verschillende visies op 

neuroimaging aanhouden in conflict met elkaar.  

 

Multi‐actor dialoog als een strategie om meer gedeelde wenselijke 

toepassingen te realiseren.  

Volgens  de  deelnemers  van  onze  dialoogbijeenkomst  dragen  dialoogbijeenkomsten 

waarin  actoren  van  verschillende  disciplines  en  regimes  elkaar  ontmoeten  en  van 

elkaar leren in een veilige omgeving bij aan het realiseren van meer gedeelde wense‐

lijke technologiepaden en toepassingen. Deelnemers aan de dialoogbijeenkomst gaven 

aan dat door discussiëren over wenselijke en niet wenselijke toepassingen met actoren 

buiten de eigen praktijk, de bijeenkomst resulteerde in bewustwording en verkenning 

van potentiële (systemische) barrières en nieuwe gebieden van  innovatie. Echter, zo‐

als aangegeven door de deelnemers, actoren van verschillende disciplines en regimes 

nemen normaliter niet de moeite om in dialoog te gaan met elkaar. Zoals voorgesteld 

door de deelnemers,  vereisen dit  soort  dialoogbijeenkomsten  facilitatie met  betrek‐

king tot het bij elkaar brengen van mensen en met betrekking tot het creëren van een 

veilige omgeving waar gedeeld  leren kan plaatsvinden. Daarbij zouden dit soort bij‐

eenkomsten met enige regelmaat georganiseerd moeten worden.  

 

Belangrijk om  te benoemen  is dat een multi‐actor dialoogbijeenkomst geen  ‘eindsta‐

dium’ of  consensus doel  is. Het  is een  leidraad voor verantwoordelijke monitoring. 

Immers,  innovaties,  toepassingen  en de  socio‐institutionele  context  co‐evolueren  tij‐

dens  de  ontwikkeling,  implementatie  en  gebruik.  Onze  resultaten  suggereren  dat 

processen die  tot doel hebben maatschappelijk verantwoord onderzoek en  innovatie 

te bewerkstelligen om zodoende een ‘goede’ inbedding van resulterende toepassingen 

te faciliteren, een structurele plaats zouden kunnen, of mogelijk zouden moeten heb‐

ben in elk wetenschap en technologieproces wat maatschappelijke impact heeft.  

 

Belangrijkste conclusies 

 

Samengevat kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

 Door demonstratie hoe een systeemperspectief geïntegreerd kan worden met een 

CTA proces draagt het onderzoek, gepresenteerd  in dit proefschrift, bij  aan  een 

verdere conceptualisatie en methodologisch raamwerk voor CTA als een aanpak 

voor maatschappelijk verantwoord onderzoek en innovatie. We demonstreren dat 

de  integratie  van  CTA  met  zowel  vision  assessment  als  een  systeemperspectief 

mogelijkheden geeft voor het identificeren en construeren van visies van relevante 
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actoren, het analyseren van potentiële barrières tijdens innovatie‐ontwikkeling en 

implementatie  en  om  wederzijdse  interacties  te  bewerkstelligen  tussen 

verschillende relevant actoren met als doel om meer gedeelde wenselijke visies te 

realiseren; 

 Met behulp van de verkregen  resultaten konden verschillen  in visies, potentiële 

conflicterende  visies  en  factoren, mechanismen  en  dynamieken welke mogelijk 

maatschappelijk verantwoordde medisch neuroimaging innovatie en ontwikkeling 

belemmeren prospectief geanalyseerd worden; 

 Om meer maatschappelijk verantwoord onderzoek en innovatie te realiseren, wij‐

zen de resultaten van dit proefschrift erop dat discussies nodig zijn met betrekking 

tot  (systemische)  barrières die mogelijk maatschappelijk verantwoordde  innova‐

tieontwikkeling belemmeren, om zodoende proactief te kunnen anticiperen; 

 Dit onderzoek laat zien dat medische neuroimaginginnovaties de potentie hebben 

om te resulteren in maatschappelijk verantwoordde ontwikkelingspaden wanneer 

systemische barrières gerelateerd aan de ontwikkeling (wetenschapsregime) en in‐

bedding (gezondheidsregime) geadresseerd worden in een multi‐actor leerproces. 

Als een eerste stap hiertoe stellen we de ontwikkeling van een gedeelde visie over 

het toekomstige zorgsysteem voor; 

 Tot op zeker hoogte  resulteerde de  interacties  tussen de  relevante actoren  in be‐

wustwording van het bestaan van verschillende visies, nieuwe  ideeën voor  toe‐

komstige activiteiten en in het ontstaan van nieuwe contacten/netwerken; 

 Echter, de implicaties van een CTA proces blijft gematigd op de korte termijn. Het 

initialiseren van actie met betrekking tot zaken die verder gaan dan iemands eigen 

praktijk blijft lastig zonder constante facilitatie van bijeenkomsten waar actoren de 

mogelijkheid  hebben  om  met  actoren  van  andere  disciplines  en  regimes  in 

interactie te gaan; 

 Om deze reden stellen wij toekomstig onderzoek voor naar óf en hóe CTA proces‐

sen  gecombineerd  met  een  systeemperspectief  mogelijk  een  structurele  plaats 

rondom opkomende wetenschap en innovatie kunnen hebben en hoe deze innova‐

ties gemanaged kunnen worden.  


