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Gateway to future affordable & sustainable therapies
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Belangrijkste bevindingen

Obstakels in doorontwikkeling

Versnippering in publieke investeringen 

® Langjarige financiering nodig
® Doorgeleiding naar hogere TRL



.

4

Kabinetsreactie

• Ontsluiten van informatie en netwerk

• Aanpakken knelpunten in regelgeving

• Versterken van de infrastructuur

• Faciliteren van onderwijs

• Stimuleren onderzoeksklimaat voor 
kennisinstellingen en bedrijven

• Innovatie en betaalbaarheid hand in hand

• Focus op unmet medical needs
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Technology readiness level

Infrastructuur
Onderwijs
Wegwijs

F
inanciering
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Urgentie voor ontstaan FAST

Impuls geven
FAST zal met een nieuwe impuls in nauwe samenwerking 
met bestaande structuren en organisaties de 
therapieontwikkeling gericht stimuleren

Verbinden
Als een spin in het web, door spelers in de ontwikkelketen 
met elkaar te verbinden en publieke en private middelen te 
verbinden.

Coördineren
Regie voeren op de inzet van publieke middelen in het kader 
van medicijn- en therapieontwikkeling.

Samenbrengen
Verbindende schakel tussen academie, bedrijfsleven en 
kliniek om nieuwe behandelingen zo snel mogelijk tegen 
aanvaardbare kosten bij de patiënt te krijgen
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Doorgeleiding op speerpunten

• Nederland kraamkamer voor 
therapieontwikkeling

• Nederland top op het gebied van zeldzame 
ziekten
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FAST organisatie

• Klein bureau (loket ontsluiting infrastructuur, 
financiering, onderwijs)

• Bestuurskundig model is lean and mean

• Gehost door een partij (ZonMw)

• Volstrekt zelfstandig en onafhankelijk werkend in 
opdracht van de drie ministeries, nadruk op het 
“doen uitvoeren”

• Toezicht via kleine board onder onafhankelijk 
voorzitterschap

• Langjarig commitment 10 jaar met geld 
(jaarlijkse budget 150-200 mio) met focus op 
impuls voor innovatieve therapieontwikkeling, 
resultaatgericht samenbrengen van publieke 
middelen

FAST-board
>
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Onderwijs

• Bijeenbrengen van partners

• Samenwerking

• Aanvullende financiering
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Drug rediscovery

• Knelpunten helder

• Samenwerking met RSNN

• Breed perspectief

• Op Europees niveau: met EATRIS
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COVID-19

• Belang infrastructuur voor platformstudies

• Clinical trial unit -Human infection models

• Samenwerking Health Holland, RVO en ZonMw.




