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Summary 
Chronic complex diseases create a huge burden and economic toll on health systems and 

societies. Driven by scientific and technological developments, personalized medicine and 

personalized health care have a potential to provide solutions for effective prevention of 

chronic diseases. However, integration of ‘personalized’ practices into health services has 

been a challenging process.  

This dissertation used a preventive personalized health care model called ‘Gentest’ as a 

practical example to address the integration issues effectively. Studying how it can be 

integrated into health systems helped us to identify directions required to assess and 

address integration issues effectively, as well as drawing lessons for other ‘personalized’ 

practices. Thus, the aim of this dissertation has been to see how a personalized health 

care model, such as Gentest, can be integrated into primary care services in the European 

health systems, for prevention of chronic diseases. To answer that, three sub-questions 

were asked: 1. Where will the practice model be integrated?; 2. What will be integrated?; 

and 3. How can the integration take place?  

The dissertation took a journey through the fields of personalized medicine and health 

care, and health systems and policies, using Gentest as its vehicle. Part I answered 

‘where’ the integration will take place and described the setting, i.e. health system in its 

wider context of public health. Part II answered the ‘what’ question by first describing the 

broader context of personalized medicine and health care and then introducing Gentest 

as an example of a practice model to be integrated into the European health systems. Part 

III presented a systematic approach to assess ‘how’ this practice model can be integrated 

into primary care services around Europe. It provided an inventory of areas and issues 

that can be involved in the integration process of the practice model. More specifically, 

the dissertation journey provided the following chapters as its output. 

Chapter 1 showed an urgent need to develop solutions to reduce the burden of chronic 

complex diseases that reached an epidemic level globally. To achieve that, health systems 

need a paradigm shift towards a more proactive, health oriented and preventive services 

that are better focused on chronic cure and care covering the whole spectrum of health 

care (not only medicine). Personalized health care practices can provide important oppor-

tunities to facilitate this shift and contribute to prevention of chronic complex diseases. 

The example we used is Gentest, a practice model which provides a comprehensive ap-

proach to major chronic diseases and related risk factors to prevent development and 

progression of diseases in a targeted way. Upon its pilot in Turkey and having been identi-

fied as a ‘best practice model’ in Europe, it was identified that the main implementation 

area for such a preventive intervention should be primary care services in Europe, where 

it can be provided via general practitioners/family physicians. However, there has been no 

successful example of integration of such a preventive personalized health care model 
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provided to large populations. Therefore, we needed to explore how to integrate Gentest 

into primary care services in Europe. This would be done by answering the where, what 

and how questions, as laid above. 

Part I aimed to describe the setting where the practice model will be integrated into. It 

was seen that the whole debate on where to integrate needed to build on the concepts of 

‘public health’ and ‘health systems’. However, there is confusion around these concepts, 

and how they are interrelated. As a solution, in Chapter 2, we took the endeavor to inte-

grate concepts of public health, including health system and its components, into a single 

coherent framework called ‘Health Globe’. This served to the purpose of achieving a co-

herent terminology for policy makers and those who guide them internationally. Health 

Globe uses the World Health Organization’s ‘Health for All’ vision, introduced in 1977, as 

its overarching framework. The broad approach to health brought by ‘Health for All’ was 

defined as public health. Thus, all activities that directly or indirectly affect individuals’ 

health, should fall within the scope of ‘public health’. This includes medical and non-

medical interventions, governmental decisions and practices, and activities of the public 

sector, the private sector and NGOs. Health system is a part of the Health Globe. It con-

sists of activities under the mandate of the ministry of health. As a result of this exercise, a 

framework for the objectives and functions of a health system was introduced. This in-

cluded a description of different layers of health services. The specific setting where our 

practice model will be integrated into is primary care services. Therefore, within the de-

scription of health services, the scope and position of the primary care services was clearly 

depicted.  

The USA has a leading position regarding development of the concepts and practices of 

personalized medicine and health care, as most of the existing examples and publications 

are originating from there. Chapter 3 investigated the U.S. health system to understand 

the context of these ‘personalized’ practices and learn lessons from their situation when 

discussing how to and how not to integrate personalized practices in Europe. This chapter 

showed that what USA has is hardly a ‘system’ designed in a coherent way. Moreover, in 

terms of policy, USA has prioritized ‘freedom’ and ‘free market’ over ‘equity’ as policy 

values. These have led to serious shortcomings in terms of the main outcomes of a health 

system, i.e. effectiveness, efficiency and equity. After conveying the problems and under-

lying reasons, this chapter proposed how to develop American health policy and health 

system to increase its effectiveness and efficiency, while reducing inequity. The recom-

mended solutions were heavily drawn on the experiences of European countries.  

Part II of the dissertation aimed to explore what will be integrated by describing the broad 

context of personalized medicine and health care, as well as our specific case example 

Gentest. Chapter 4 showed that the future vision of personalization of medicine and 

health care cannot be uniformly defined using standard definitions. Moreover, the terms 

used now have been defined in a top-down manner by influential people or committees 
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and may not adequately reflect the real-life field. Chapter 4 provided a different angle 

with a ‘practice-based perspective’ (or a ‘bottom-up perspective’) to the debate by analyz-

ing the content of ‘personalized’ practices published in the literature. These practices 

were identified with a systematic search in the scientific literature. The content analysis 

indicated that the definition of the personalized approaches is problematic and the ‘per-

sonalized’ practices are not a homogeneous group. In terms of the application form and 

context, a ‘personalized’ practice can be a commodity in health care market, a way how 

health services are provided, or a keyword for emerging applications. A ‘personalized’ 

practice can serve various groups for different purposes: It can help individuals/patients 

to empower them to gain control of their health, health professionals to provide better 

services, health care organizations to increase effectiveness and efficiency of health care 

delivery in the competitive environment, or national health systems to increase perfor-

mance in terms of not only effectiveness and efficiency but also equity. Additionally, using 

three country examples (USA, France and Taiwan), it was identified that for successful 

integration of the practices into health services, not only the attitude of the country to-

wards innovations, but also the health system and policies context is crucially important.  

Chapter 4 showed the various facets of the personalized approaches but it was Chapter 5 

where a working definition of personalized health care was made. The article clarified 

what commonly used terms in the field, such as personalized medicine, personalized 

health care and individualized medicine, mean to their authors. Initially, ‘personalized 

medicine’ was considered as equal to ‘genomic medicine’. However, our genome is not 

the only factor that makes us unique. Individuals must be considered in their entire con-

text, including exposure to pathogens or toxins, socioeconomic factors, physical activity, 

nutrition and other lifestyle factors, which are constantly interacting with each other, as 

well as with the genomes. Thus the article called for an integrative approach covering 

various determinants of health for both the scientific discoveries and the personalized 

approaches in practice. In its conclusion, it urged to prepare health systems and policy 

makers in a timely manner for the paradigm shift towards the personalized approaches. 

Having set the scene of personalized medicine and health care in Chapters 4 and 5, Chap-

ter 6 provided a concrete example of personalized health care used in this dissertation: 

Gentest. It is a comprehensive and integrative model of personalized health care for pre-

vention of common chronic diseases. It utilizes individuals’ personal health information, 

detailed lifestyle analysis, body composition, genotype, and other biomarkers in order to 

prevent the onset or progression of major chronic diseases in a targeted way. The mission 

of this practice model is changing the behavior and managing the health of individuals 

according to their health priorities. It was developed by GENAR Institute for Public Health 

and Genomics Research in Ankara, Turkey. The article conveyed how the (pilot) imple-

mentation was provided to over 500 individuals via authorized practitioners, i.e. health 
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professionals (mainly physicians) who completed a training programme for this purpose. 

The positive and negative criticisms towards this practice model were also briefly covered. 

After Part I, which described the setting, i.e. health systems, and Part II, which described 

the personalized preventive practice model in its wider context of personalized health 

care, Part III explored how the practice model can be integrated into the into the setting, 

i.e. health system. 

If we want to integrate models such as Gentest into primary care services in Europe, what 

are the issues that we should investigate? How can we approach this in a systematic and 

analytical way? What areas of the health system of the country should be investigated? 

Chapter 7 aimed to answer these questions. To identify all relevant integration issues, a 

systematic approach was developed using the health systems framework, which was in-

troduced in Chapter 2. Thus, the functions of the health system provided the overarching 

framework to this systematic approach. As was shown in Chapter 4, ‘personalized’ prac-

tices are diverse and cannot be covered with a generic approach. Therefore, Gentest was 

used in this exercise for identification of the issues to be covered. As a result, 24 areas 

were compiled to be assessed under the functions of health systems. The application of 

the systematic approach was enriched with examples provided from the Netherlands and 

the UK, as well as other European settings. A prioritization among these 24 areas were 

made to identify which ones are crucial and with high priority when a practice model is 

integrated into a health system. In general, Chapter 7 conveyed a systematic approach to 

identify and assess issues related to integration of the practice model into primary care 

services in European health systems. Since this method can be applied to other practices 

and countries, it provides a solution to the broader problem of the integration of person-

alized medicine and health care practices into health systems.  

Chapter 8 took a step back and reflected on the interaction between the contexts of 

health systems and personalized health care practices. While setting the scene, it was 

conveyed that the Health for All vision, born in 1977, eventually led to development of 

ecological approaches to health, which emphasize the importance of understanding the 

bio-psycho-socio-ecological context of individuals. As each individual has slightly differing 

contexts, understanding the individual context and designing interventions that are tai-

lored/ personalized to it provide an important opportunity to approach health in a com-

prehensive way. Moreover, with integrative personalized health care models that address 

health, risks and diseases of individuals holistically, such as Gentest, we may progress 

towards attaining the goal of ‘Health for All’. However, in order to host such practices 

effectively, as well as to attain the ‘Health for All’ goal, health systems need to innovate to 

shift towards proactive and health oriented services focused on prevention as well as 

chronic cure and care, covering the whole spectrum of health care (not only medicine). 

This also calls for revisiting conventional concepts in public health, such as the dichotomy 

of ‘population based vs. high risk individual’. We need to move towards a preventive par-
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adigm which understands that personalized approaches may help to target the population 

with individual level interventions. Moreover, considering the continuum of development 

of chronic diseases, ‘personal health management’, ‘personal risk management’ and ‘per-

sonal disease management’ can be considered as a new classification of preventive inter-

ventions. Another important area of innovation is strengthening the primary care services 

so that they can provide such preventive and personalized approaches to the population 

in a proactive way. The practice models for personalized health care, such as Gentest, may 

also be used as a practical opportunity to realize the paradigm shift within the health 

systems. 

Those innovations on the side of health systems must be coupled by efforts to innovate 

the personalized health care practices. First of all, innovation is needed to bring a com-

prehensive approach to so-called ‘personalized’ practices. Can we regard practices that 

use a single test, whose result leads to a single intervention for diagnosis or therapy of a 

disease, as a ‘personalized’? ‘Personalization’ can only be achieved when we understand 

and use the individual contexts in a holistic way, rather than focusing on a single factor, be 

it high-tech or low-tech, biological or non-biological. Moreover, to adapt to the target 

countries and health systems, personalized health care practices, such as Gentest, need to 

continue to innovate. Eventually, the field of personalized medicine and health care needs 

to realize that the discoveries they are making and technologies and tools they are devel-

oping cannot have a profound effect on the society unless a comprehensive approach to 

their integration into health systems is developed. 

In terms of methodological considerations, Chapter 8, reflected on the usefulness of using 

a concrete, real life case in this dissertation and how it may contribute to research in this 

field.  

Chapter 8 ended with listing the main conclusions derived from this dissertation. Very 

briefly, it was shown that personalized health care offers valuable opportunities to com-

bat the increasing burden of chronic complex diseases while serving to the required para-

digm shift. To achieve this shift and to attain the goal of ‘Health for All’, innovations for 

personalized medicine and health care, and health systems and policies need to co-evolve, 

adapting themselves to the needs of each other while leveraging one another. For suc-

cessful integration of personalized health care practices, issues related to integration need 

to be approached systematically, not in a piecemeal way. Health system frameworks can 

provide the required analytical frameworks to identify and assess issues related to inte-

gration of those practices. An effective dialog among the fields of personalized medicine 

and health care and health systems and policies may facilitate this integration process to 

be better and faster. 
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Samenvatting 
Complexe, chronische ziekten veroorzaken een behoorlijke belasting voor en economi-

sche druk op onze gezondheidssector en de maatschappij. Vanwege de wetenschappelijke 

en technologische ontwikkelingen heeft ‘personalized medicine/ personalized health care’ 

een hoog potentieel om deze complexe, chronische ziekten te bestrijden. ‘Personalized 

medicine/ personalized health care’, wat vertaald kan worden als ‘gepersonaliseerde ge-

neeskunde/ gepersonaliseerde gezondheidszorg’, kan gezien worden als behandeling / 

zorg die afgestemd is op de specifieke karakteristieken van de patiënt. Gepersonaliseerde 

geneeskunde/ gepersonaliseerde zorg is veelbelovend en biedt nieuwe uitdagingen voor 

de praktijk. 

Aan de hand van het gezondheidsmodel Gentest wordt in dit proefschrift beschreven hoe 

integratie van gepersonaliseerde zorg geëffectueerd kan worden respectievelijk wat wij 

kunnen leren van de praktijk van gepersonaliseerde zorg. Het doel van dit proefschrift is 

om te kijken hoe een gepersonaliseerd model, zoals Gentest, kan worden geïntegreerd in 

Europese gezondheidssystemen. Om deze vraag te beantwoorden wordt er gekeken naar 

drie sub-vragen: 1. Waar zal het model worden geïntegreerd?; 2. Wat zal er worden geïn-

tegreerd?; 3. Hoe kan de integratie tot stand komen?  

In Deel I van het proefschrift wordt besproken ´waar´ integratie van gepersonaliseerde 

zorg plaats zal vinden en de samenhang binnen de bredere context van publieke gezond-

heid. In Deel II wordt uitgelegd ´wat´ gepersonaliseerde zorg precies inhoudt en met Gen-

test als voorbeeld. Ten slotte wordt in Deel III uiteengezet ´hoe´ dit model in de eerstelijns 

zorg binnen Europa kan worden geïntegreerd. Verder is het proefschrift verdeeld in 

hoofdstukken waarin de verschillende onderwerpen meer in detail worden besproken. 

Hoofdstuk 1 toont de noodzaak tot oplossingen voor de belasting die chronische ziekten 

leggen op onze maatschappij. Om chronische ziekten in een eerder stadium aan te kunnen 

pakken, is er een paradigmaverschuiving in de gezondheidszorg vereist. Tegenwoordig 

wordt er nog veel nadruk gelegd op curatie (het genezen van mensen die al ziek zijn) bin-

nen de gezondheidszorg, maar, in het continuüm tussen vroeg preventief en hoog gespe-

cialiseerde curatieve zorg, zou meer accent moeten liggen op vroeg preventief. In dit op-

zicht kan gepersonaliseerde zorg een grote rol spelen. Gentest is hierbij als voorbeeld 

gebruikt. Gentest is een praktijk model dat focust op de belangrijkste complexe, chroni-

sche ziektebeelden. Hierbij kunnen er aan de hand van risicotaxaties uitspraken worden 

gedaan over de kans op een bepaalde ziekte en kan er worden geprobeerd te voorkomen 

dat deze mensen ziek worden door ze persoonlijke geneeskunde aan te bieden. Geduren-

de de proefperiode van Gentest in Turkije is het uitgeroepen als het ‘beste praktijk model’ 

in Europa. Omdat er nog echter geen soortgelijke modellen zijn geïntegreerd in Europa, 

was het belangrijk om uit te zoeken hoe een integratie van een model als Gentest kan 
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plaatsvinden en welke facetten hierbij een rol speelt. Om dit uit te zoeken zijn de ‘waar’, 

‘wat’ en ‘hoe’ vragen gebruikt.  

In deel I wordt de omgeving besproken waarin Gentest geïntegreerd kan worden binnen 

de bredere context van ‘public health’ (publieke gezondheid) en ‘health systems’ (zorg-

stelsels). In hoofdstuk 2 wordt een samenhangend kader gepresenteerd, ‘Health Globe’ 

(Wereldbol van de Gezondheid), om meer eenheid van taal te bevorderen voor beleids-

makers in de gezondheidszorg. Hierdoor wordt een coherente terminologie voor beleids-

makers op internationaal niveau toegankelijker gemaakt. De ‘Health Globe’ maakt gebruik 

van de visie ‘Gezondheid voor iedereen’ en werd geïntroduceerd in 1977 door de Wereld-

gezondheidsorganisatie (WHO). Binnen deze brede benadering van gezondheid speelt 

naast de individuele gezondheidszorg een belangrijke rol, maar ook collectief gerichte 

publieke sector inclusief de overheid. 

In hoofdstuk 3 wordt het gezondheidssysteem in de Verenigde Staten besproken aange-

zien het Amerikaanse systeem een voorloper is wat betreft gepersonaliseerde genees-

kunde/ gepersonaliseerde gezondheidszorg. Van het Amerikaanse systeem kunnen we 

leren wat de stimulerende en belemmerende factoren zijn met betrekking tot een succes-

volle integratie van gepersonaliseerde zorg in Europa te komen. In het Amerikaanse sys-

teem staan ‘keuzevrijheid’ resp. “marktwerking” in de zorg beleidsmatig meer op de voor-

grond dan “het principe van rechtvaardigheid en billijkheid”. Dit kan leiden tot 

tekortkomingen in de gezondheidszorg waar het gaat om doelmatigheid, doeltreffendheid 

en rechtvaardigheid. Op basis van een nadere analyse van de mogelijke onderliggende 

oorzaken van deze tekortkomingen in, worden voorstellen geformuleerd om efficiëntie en 

effectiviteit te bevorderen en de onbillijkheid te reduceren in relatie tot de integratie van 

een gepersonaliseerd zorgmodel in Europa.  

Zoals eerder vermeld, beschrijft deel II van het proefschrift de inhoudelijke aspecten van 

gepersonaliseerde geneeskunde/ gepersonaliseerde gezondheidszorg en wordt ook een 

specifiek praktijk model, Gentest, nader beschreven. Hoofdstuk 4 presenteert een toe-

komstvisie over gepersonaliseerde geneeskunde/ gepersonaliseerde gezondheidszorg, 

vanuit een praktijkgestuurd “bottom-up” perspectief, als tegenhanger van “top-down” 

processen. Op basis van literatuuronderzoek wordt dit ‘praktijkgestuurd perspectief’ na-

der beschouwd en wordt er gekeken naar de uitvoeringspraktijken van gepersonaliseerde 

geneeskunde/ gepersonaliseerde gezondheidszorg. Gepersonaliseerde geneeskunde/ 

gepersonaliseerde zorg kan immers voor verschillende doeleinden worden ingezet: om 

mensen zelf meer controle te geven over hun gezondheid, om de gezondheidszorg beter 

en efficiënter te maken en om iedereen gelijke toegang tot de gezondheidszorg aan te 

kunnen bieden. Bovendien toont dit hoofdstuk aan de hand van drie voorbeelden (Ameri-

ka, Frankrijk en Taiwan) aan dat niet alleen de visie van de overheid (op gepersonaliseerde 

geneeskunde/ gepersonaliseerde gezondheidszorg) een rol speelt bij de integratie, maar 

ook de verschillen in gezondheidssystemen en wetgeving in de verschillende landen. 
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Waar in hoofdstuk 4 de verschillende facetten worden besproken voor de mogelijkheden 

tot persoonlijke geneeskunde, wordt in hoofdstuk 5 gepersonaliseerde zorg nader gedefi-

nieerd in relatie tot begrippen als gepersonaliseerde geneeskunde, individuele genees-

kunde. Aanvankelijk werd gepersonaliseerde geneeskunde synoniem gebruikt voor ‘ge-

nomic medicine’ (geneeskunde die zich enkel richt op de genetische (genoom) 

eigenschappen van een patiënt). Het is echter niet alleen ons genoom (DNA) dat ons uniek 

maakt en een rol speelt bij onze gezondheid. Factoren zoals fysieke beweging, voeding, 

leefstijl en blootstelling aan omgevingsfactoren (zoals rook of andere schadelijke stoffen) 

hebben immers eveneens een grote invloed op onze gezondheid. Een integrale benade-

ring van de diversiteit aan gezondheidsdeterminanten wordt geplaatst in het perspectief 

van een paradigmaverschuiving naar een gepersonaliseerde zorg. 

In hoofdstuk 6 wordt een concreet voorbeeld gegeven van toepassing van gepersonali-

seerde zorg in de praktijk: Gentest. Gentest is een uitgebreid model dat rekening houdt 

met verschillende factoren en zo een risicotaxatie geeft met betrekking tot de kans om de 

meest voorkomende chronische, complexe ziekten te ontwikkelen. Om deze risicotaxatie 

te geven, maakt Gentest gebruik van persoonlijke gezondheidsinformatie, gedetailleerde 

leefstijl analyse, lichaamssamenstelling, genotype (DNA) en biomarkers die voorspellend 

zijn. Het model is oorspronkelijk ontwikkeld door het GENAR instituut in Ankara, Turkije. 

In Turkije is dit model al toegepast bij 500 personen. De positieve en negatieve punten die 

hierbij geleerd zijn, worden ook kort besproken in dit hoofdstuk.  

In deel III wordt uitgezocht hoe een dergelijk model nu geïntegreerd kan worden in het 

Europees gezondheidssysteem.  

Als we Gentest willen integreren in de eerstelijns gezondheidszorg in Europa, waar moe-

ten we dan rekening mee houden? Hoe bepalen we de factoren waar we rekening mee 

moeten houden? Welke onderdelen van de gezondheidszorg en van het specifieke land 

moeten we onderzoeken? Hoofdstuk 7 richt zich op het beantwoorden van deze vragen. 

Om alle factoren te bepalen die een rol spelen bij de integratie, werd het ‘Health Globe’-

kader uit Hoofdstuk 2 gebruikt. Zo werden 24 deelgebieden onderscheiden en vervolgens 

geordend om te identificeren welk van die deelgebieden cruciaal zijn voor een succesvolle 

integratie van een model als Gentest, met voorbeelden uit diverse Europese landen. Meer 

algemeen omvat Hoofdstuk 7 analyse van de belangrijkste factoren die hierbij een rol 

spelen  

Hoofdstuk 8 beschouwt de interactie tussen de verschillende onderdelen van de gezond-

heidszorg en toepassingen van gepersonaliseerde  zorg. Zoals eerder besproken is het de 

visie ‘Health for All’ van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die in 1977 het belang 

benadrukte van een bio-psycho-sociaal-ecologisch denkkader, ook op individueel niveau. 

Vanwege de interindividuele verschillen is het belangrijk om gepersonaliseerde genees-

kunde / gepersonaliseerde zorg aan te kunnen bieden. Gentest is een model dat hieraan 
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bijdraagt en wellicht kan zorgen voor ‘Gezondheid voor iedereen’. Zulke modellen zullen 

echter alleen efficiënt blijven als de gedachtegang van de gezondheidszorg en beleidma-

kers proactief blijft en zich niet alleen op behandelen richt, maar ook op (vormen van) 

preventie van ziekte.  

Naast de verandering in gedachtegang, wordt er in Hoofdstuk 8 ook een praktisch voor-

beeld besproken hoe Gentest er in de praktijk uit kan zien.  

Ten slotte worden in hoofdstuk 8 de belangrijkste conclusies van dit proefschrift weerge-

geven. Kort samengevat, dit proefschrift toont dat gepersonaliseerde geneeskunde / ge-

personaliseerde gezondheidszorg een belangrijke rol kan spelen om chronische, complexe 

ziekten aan te pakken. Hiervoor is er wel een paradigma shift nodig en moet er meer na-

druk komen te liggen op preventie. Om deze gedachtegang te bewerkstelligen en toch het 

‘Gezondheid voor iedereen’-principe te behouden, is het wenselijk dat innovatieve ont-

wikkelingen op het gebied van gepersonaliseerde zorg, gezondheidszorg en gezondheids-

beleid samengaan en op elkaar worden afgestemd. Voor een succesvolle integratie van 

een gepersonaliseerd zorg model zoals Gentest, moet de onderlinge relatie tussen de 

verschillende domeinen in acht worden genomen en als één geheel worden beschouwd. 

Hierin kan een kader zoals de ‘Health Globe’ ondersteuning bieden. Effectieve communi-

catie tussen de gebieden van de gepersonaliseerde geneeskunde, de gezondheidszorg en 

de beleidsmakers, kan het integratieproces wellicht verbeteren en versnellen. 
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Özet 
Kronik kompleks hastalıklar sağlık sistemleri üzerinde muazzam bir toplumsal ve finansal 

yük oluşturmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan kişiye özel 

tıp ve kişiye özel sağlık hizmetleri kronik hastalıkların önlenmesi konusunda önemli 

fırsatlar sunmaktadır. Ancak ‘kişiye özel’ uygulamaların sağlık hizmetlerinin bir parçası 

haline getirilmesi, yani sağlık sistemlerine entegrasyonu önünde ciddi engeller 

bulunmaktadır.  

Bu tezde kişiye özel sağlık uygulamalarının sağlık hizmetlerine entegrasyonu konusu ele 

alınmıştır. Konuyu etkili bir şekilde inceleyebilmek için kişiye özel koruyucu bir sağlık 

uygulaması olan ‘Gentest’ tezin vaka örneği olarak kullanılmıştır. Gentest gibi uygulamaya 

geçmiş, gerçek hayattan bir örneğin kullanılması, tez kapsamında incelenen konunun farklı 

boyutlarını ortaya koyabilir ve diğer kişiye özel uygulamalar için de dersler çıkarmayı 

sağlayabilir. Dolayısıyla bu tezin amacı, Gentest gibi kronik hastalıklardan korumaya 

yönelik bir kişiye özel sağlık uygulamasının Avrupa sağlık sistemlerinde birinci basamak 

hizmetlere nasıl entegre edilebileceğini incelemektir. Cevaba ulaşabilmek için tez 

kapsamında üç alt soru sorulmuştur: 1. Nereye entegre edilecektir? 2. Ne entegre 

edilecektir? 3. Entegrasyon nasıl gerçekleşebilir? 

Tez, Gentest’i bir araç olarak kullanarak kişiye özel tıp, kişiye özel sağlık, ve sağlık 

sistemleri ve politikaları alanlarında bir seyahate çıkmıştır. I. Kısım entegrasyonun 

‘nerede’ gerçekleşeceği sorusunu cevaplamış ve konumu tanımlamıştır: sağlık sistemleri. 

Bu bölümde sağlık sistemleri daha geniş bağlamı olan halk sağlığı kapsamında ele 

alınmıştır. II. Kısım ‘ne’ sorusunu cevaplamış ve öncelikle kişiye özel tıp ve sağlık alanını 

tanımlamıştır. Ardından, Avrupa’da sağlık sistemlerine entegre edilmesi düşünülen bir 

kişiye özel sağlık uygulama modeli olan Gentest’i tanıtmıştır. III. Kısım Gentest’in 

Avrupa’da birinci basmak sağlık hizmetlerine ‘nasıl’ entegre edilebileceği konusunda 

sistematik bir yaklaşım sunmuştur. Bu şekilde, söz konusu uygulama modelinin 

entegrasyonu sürecinde ele alınması gereken alanların ve konuların kapsamlı bir 

çerçevesini belirlemiştir. Bu üç kısımda yer alan bölümlerin özeti aşağıda sunulmuştur.  

Bölüm 1’de kronik kompleks hastalıkların dünya çapında nasıl bir ‘salgına’ dönüştüğünü 

aktararak başlamıştır. Bu hastalıkların yükünün azaltılması için acilen çözümler 

geliştirilmesi gereklidir. Bunun için sağlık sistemlerinde bir paradigma değişimine gidilmesi 

gereklidir: daha proaktif, hastalıklardan ziyade yerine sağlığa ve sağlığı korumaya 

odaklanan, aynı zamanda kronik tedavi ve bakım hizmetleri veren ve sadece tıbbi 

hizmetleri değil, sağlık hizmetlerinin bütününü ele alan bir sisteme ihtiyaç vardır. Kişiye 

özel sağlık hizmetleri sağlık sistemlerinin bu yöndeki dönüşümünü desteklerken kronik 

hastalıklardan korunma açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu  tezde kullanılan vaka 

örneği hastalık yükünün büyük kısmından sorumlu kronik hastalıklardan ve risk 

faktörlerinden korunma konusunda kapsamlı bir yaklaşım sunan ve kişiye özel bir sağlık 
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uygulama modeli olan Gentest’tir. Bu model kronik hastalıkların oluşması, gelişmesi ve 

ilerlemesinin kişiye özel bir şekilde önlemeyi hedeflemektedir. Türkiye’deki pilot 

uygulamanın ardından Gentest Avrupa’da ‘en iyi uygulama modeli’ olarak belirlenmiştir. 

Bu noktada, Gentest gibi bir koruyucu sağlık uygulamasının esas uygulama alanının 

Avrupa’daki aile hekimliği/ birinci basamak sağlık hizmetleri, olduğu görülmüştür. Ancak, 

kişiye özel koruyucu sağlık modellerinin geniş toplum kesimlerine uygulanması konusunda 

başarılı örnekler henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle, Gentest’in Avrupa’da birinci 

basamak sağlık hizmetlerine nasıl entegre edilebileceğinin incelenmesi gereklidir. Bunun 

için de yukarda sunulan ‘nerde’, ‘ne’ ve ‘nasıl’ sorularının cevapları aranmalıdır.  

I. Kısım uygulama modelinin entegre edileceği konumu tanımlamayı amaçlamıştır. 

Öncelikle, bu tartışmanın bütünü ile ‘halk sağlığı’ (public health) ve ‘sağlık sistemleri’ 

kavramları üzerine inşa edilmesi gerektiği görülmüştür. Ancak bu kavramlar ve bunların 

birbiri ile ilişkileri konusunda netlik bulunmamaktadır. Bu nedenle, Bölüm 2 ‘halk sağlığı’ le 

ilişkili kavramları ve birbiri ile ilişkilerini tutarlı bir şekilde açıklayan bir kavramsal çerçeve 

sunmuştur. ‘Health Globe’, yani ‘Sağlık Küresi’ adı verilen bu çerçevede sağlık sistemi ve 

bileşenleri de içerilmiştir. Bu girişimin amacı, üst düzey sağlık yöneticileri (politika 

üreticiler) ve onlara uluslararası platformlarda rehberlik edenler için tutarlı bir terminoloji 

sunmaktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 1977’de başlattığı ‘Herkes için Sağlık’ (Health for All) 

vizyonu ‘Sağlık Küresi’nin kapsayıcı kavramsal çerçevesini oluşturmaktadır. ‘Herkes için 

Sağlık’ şiarı tarafından sağlığa getirilen geniş yaklaşım ‘halk sağlığı’ olarak tanımlanmıştır. 

Böylece, bireylerin sağlığını doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkileyen her türlü faaliyet 

‘halk sağlığı’nın kapsamına dahil olmaktadır. Bu, tıbbi ve tıbbi olmayan tüm hizmetler, 

devletlerin/hükümetlerin kararları ve uygulamaları ve kamu, özel ve sivil toplum 

sektörlerinin faaliyetlerini kapsamaktadır. Sağlık sistemi, ‘Sağlık Küresi’nin bir parçasıdır ve 

sağlık bakanlığının sorumluluk alanına giren tüm faaliyetleri kapsar. Bu bölümde sağlık 

sisteminin amaçları ve işlevleri konusunda bir çerçeve de sunulmuştur. Gentest’in entegre 

edileceği bağlam birinci basamak sağlık hizmetleri olduğu için sağlık hizmetleri 

tanımlanırken birinci basamağın yeri ve kapsamı net bir şekilde gösterilmiştir.  

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kişiye özel tıp ve kişiye özel sağlık kavramları ve 

uygulamaları konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Bu konudaki örneklerin 

ve yayınların büyük kısmı ABD kökenlidir. Bölüm 3’te, ‘kişiye özel’ uygulamaların ortaya 

çıktığı bağlamı anlamak ve Avrupa’da entegrasyonun nasıl yapılması ve yapılmaması 

gerektiği konusunda dersler çıkartmak için ABD sağlık sistemi incelenmiştir. Bu bölümde 

ABD’nin tutarlı bir şekilde tasarlanmış bir sağlık ‘sistemi’ne sahip olmadığını görülmüştür. 

Politika (policy) değerleri açısından ABD ‘özgürlük’ ile ‘serbest piyasa’yı ‘hakkaniyet’ 

değerinin üzerinde tutmuştur. Bu durum sağlık sisteminin temel sonuçları olan etkililik, 

verimlilik ve hakkaniyet açısından ciddi sorunlara neden olmuştur. Bu bölümde temel 

sorunlar ve altında yatan nedenler ortaya konduktan sonra Amerika’da sağlıkta etkililik ve 

verimliliği artırmak ve eşitsizlikleri azaltmak için nasıl bir sağlık politikası ve sağlık sistemi 
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geliştirilmesi gerektiği konusunda bir çerçeve sunulmuştur. Verilen öneriler ağırlıklı olarak 

Avrupa ülkelerinin tecrübelerine dayanmıştır.  

II. Kısım hem kişiye özel tıp ve kişiye özel sağlık hizmetleri bağlamını hem de vaka 

örneğimiz olan Gentest’i tanımlayarak neyin entegre edileceğini ortaya koymayı 

amaçlamıştır. İlk olarak, Bölüm 4’te tıpta ve sağlıkta görülen ‘kişiye özelleşme’ vizyonunun 

farklı kişi ve kurumlar tarafından farklı şekillerde tanımlandığını aktarmıştır. Bu konuda 

standart tek bir tanım bulunmamaktadır. Ayrıca, tanımlamalar alanında sözü geçen kişiler 

ve komiteler tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla, gerçek hayatta, yani sağlık hizmetleri 

sahasında ne olup bittiğini yeterince yansıtmıyor olabilir. Bu tartışmaya farklı bir açıdan 

yaklaşmak için Bölüm 4’te ‘uygulamaya dayalı bakış acısı’ (ya da ‘tabandan yaklaşım’) 

kullanılmıştır. Bilimsel literatürün sistematik bir şekilde taranması sonucunda 

belirlenmiştir yayımlanmış ‘kişiye özel’ uygulamalar belirlenmiş, daha sonra da bunların 

içeriği analiz edilmiştir. Sonuç olarak ‘kişiye özel’ uygulamaların çok çeşitli olduğu ve ‘kişiye 

özel’ kavramının tanımında ciddi farklılıklar bulunduğu görülmüştür. Uygulama şekli ve 

bağlamı açısından bakıldığında, ‘kişiye özel’ bir uygulama sağlık pazarında bir meta ya da 

sağlık hizmetlerinde bir sunum şekli olabileceği gibi yeni geliştirilen teknolojik 

uygulamalarla ilgili bir anahtar kelime olarak de kullanılabilmektedir. ‘Kişiye özel’ 

uygulamalar çok çeşitli gruplara farklı amaçlar için hizmet edebilir. Bu geniş yelpazede 

bireyleri hedefleyen uygulamalar (sağlıklarını bireysel olarak kontrol etmeye başlamaları 

için), sağlık kurumlarının uygulamaları (artan rekabet ortamında sağlık hizmetlerinde 

etkililik ve verimliliklerini artırabilmeleri için) veya ulusal sağlık sistemlerinin programları 

(etkililik ve verimliliğin yanı sıra hakkaniyeti de içerecek şekilde performanslarını 

artırabilmeleri için) yer almaktadır. Ayrıca, üç ülke örneği incelendiğinde (ABD, Fransa ve 

Tayvan), uygulamaların sağlık hizmetlerine başarılı bir şekilde entegre edilebilmesi için 

sağlıkla ilgili yeniliklere (innovasyon) karşı ülkedeki tutumun yanı sıra sağlık sistemi ve 

politikaları bağlamının da kritik önem taşıdığı görülmüştür.  

Bölüm 4’te mevcutta yer alan kişiye özel uygulamaların çeşitli boyutları ortaya konduktan 

sonra Bölüm 5’te bu tez kapsamında ‘kişiye özel sağlık hizmetleri’nin ne olduğu 

tanımlanmıştır. Bu alanda sıkça kullanılan ‘kişiye özel tıp’, ‘kişiye özel sağlık’, ‘bireysel tıp’ 

gibi kavramların bu makalenin (bölümün) yazarları için ne ifade ettiği ortaya konmuştur. 

Kavramların gelişmeye başladığı ilk dönemlerde ‘kişiye özel tıp’ ve ‘genomik tıp’ kavramları 

eş kabul edilmiştir. Ancak genom bireyleri özel ve biricik yapan tek faktör değildir. Genom, 

patojenler ve toksinlere maruziyet, sosyoekonomik faktörler ve fiziksel aktivite, beslenme 

ve diğer yaşam tarzı faktörleri sürekli olarak birbiri ile etkileşmektedir. Bireyler bunları 

kapsayacak şekilde tüm bağlamları içinde ele alınmalıdır. Bu nedenle hem bilimsel 

çalışmalar, hem de kişiye özel sağlık hizmetleri bağlamında sağlığın çeşitli belirleyicilerini 

kapsayan, bütünleştirici bir yaklaşım uygulanması gereklidir. Bu bölümün sonucunda sağlık 

sistemleri ve politikalarının kişiye özel yaklaşımlara yönelik dönüşüm için hazırlanması 

gerektiği de vurgulanmıştır.  
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Bölüm 4 ve 5’te kişiye özel tıp ve kişiye özel sağlık uygulamaları zemini ortaya konduktan 

sonra Bölüm 6’da bu tez kapsamında kullanılan kişiye özel tıp uygulaması tanıtılmıştır: 

Gentest. Gentest sık görülen kronik hastalıkların önlenmesini hedefleyen kapsamlı ve 

bütüncül bir kişiye özel sağlık hizmeti modelidir. Bireylerin kişisel sağlık bilgilerini, ayrıntılı 

yaşam tarzı analizlerini, vücut bileşimlerini, genotiplerini ve diğer biyomarkerlarını 

kapsayan bu uygulama sık görülen kronik hastalıkların ortaya çıkması veya ilerlemesini 

kişiye özel bir şekilde engellemeyi hedeflemektedir. Gentest’in misyonu bireylerde 

davranış değişikliğini sağlamak ve bireylerin sağlığını onların sağlık önceliklerine göre 

yönetmektir. GENAR Toplum Sağlığı ve Genombilim Araştırmaları Enstitüsü tarafından 

Ankara’da geliştirilmiştir. Bu bölümde Gentest’in yetkili uygulayıcılar  tarafından  500’ün 

üzerinde bireye hangi modelle uygulandığı aktarılmıştır. Yetkili uygulayıcı olmak için sağlık 

profesyonelleri (ağırlıklı olarak hekimler) özel bir eğitim programı tamamlamışlardır. Bu 

bölümde ayrıca Gentest’e yönelik olumlu ve olumsuz eleştirilere de kısaca yer verilmiştir. 

I. Kısım konumu, yani sağlık sistemlerini, II. Kısım ise kişiye özel koruyucu uygulamayı 

(Gentest) ‘kişiye özel sağlık’ bağlamında tanımlamıştır. Bunlara dayanarak III. Kısım, bu 

uygulama modelinin (Gentest) konuma, yani sağlık sistemlerine nasıl entegre 

edilebileceğini incelemiştir. 

Eğer Gentest gibi bir uygulama modelini Avrupa’da birinci basamak sağlık hizmetlerine 

entegre etmek istiyorsak hangi konuları incelememiz gerekir? Bunları sistematik ve 

analitik bir şekilde nasıl belirleyebiliriz? Bir ülkenin sağlık sisteminde hangi alanların 

incelenmesi gerekir? Bölüm 7 bu soruları cevaplamayı amaçlamıştır. Entegrasyonla ilgili 

tüm konuların belirlenebilmesi için 2. Bölüm’de sunulmuş olan ‘sağlık sistemleri 

çerçevesi’ne dayanarak bu bölümde sistematik bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu kapsamda, 

sağlık sisteminin işlevleri bu sistematik yaklaşımın kavramsal çerçevesini oluşturmuştur. 

Bölüm 4’te aktarıldığı üzere ‘kişiye özel’ uygulamalar çok çeşitli olup tek genel bir hizmet 

sınıfı altında toplanması mümkün değildir. O nedenle bu bölümde Gentest’in Avrupa’da 

birinci basamak sağlık hizmetlerine entegrasyonu örneği kullanılmıştır. Sonuç olarak sağlık 

sisteminin işlevleri altında 24 alan belirlenmiştir. Bu sistematik yaklaşım başta Hollanda ve 

İngiltere olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden örneklerle zenginleştirilmiştir. Daha 

sonra, bu 24 alandan hangilerinin entegrasyon için ‘kritik’ ve hangilerinin ‘yüksek 

öncelikte’ olduğu belirlenmiştir. Özetle Bölüm 7, bir uygulama modelinin Avrupa sağlık 

sistemlerinde birinci basamak hizmetlere entegrasyonu ile ilgili konuların belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi için sistematik bir yaklaşım ortaya koymuştur. Bu yöntem farklı 

uygulama modelleri ve ülkelere uygulanabileceğinden kişiye özel tıp ve kişiye özel sağlık 

uygulamalarının sağlık sistemlerine entegrasyonu sorununa kapsamlı bir çözüm önerisi 

getirmektedir.  

Bölüm 8 konuya daha yukardan bakarak sağlık sistemleri ve kişiye özel sağlık uygulamaları 

bağlamları arasındaki etkileşimle ilgili bazı görüşler ortaya koymuştur. 1977’de ortaya 

konan ‘Herkes için Sağlık’ vizyonu bireylerin biyo-psiko-sosyo-ekolojik bağlamını 
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anlamanın önemini vurgulayan ‘ekolojik’ yaklaşımın gelişmesini sağlamıştır. Her bireyin 

bağlamı diğerlerinden az ya da çok farklıdır. Bireysel bağlamı anlayıp buna göre 

müdahaleler geliştirmek sağlığa kapsamlı bir şekilde yaklaşma konusunda önemli fırsatlar 

sunmaktadır. Gentest gibi bireylerin sağlığını, risklerini ve hastalıklarını kapsamlı bir 

şekilde ele alan bütüncül ve kişiye özel sağlık uygulamaları ile ‘Herkes için Sağlık’ hedefine 

yönelik önemli mesafeler kat edilebilir. Ancak bu tür uygulamaları bünyesine başarılı bir 

şekilde dahil edebilmesi ve ‘Herkes için Sağlık’ hedefine ulaşabilmesi için sağlık 

sistemlerinin daha proaktif, hastalıklardan ziyade yerine sağlığa ve sağlığı korumaya 

odaklanan, aynı zamanda kronik tedavi ve bakım hizmetleri veren ve sadece tıbbi 

hizmetleri değil, sağlık hizmetlerinin bütününü ele alan bir sisteme evrilmesine, bunun için 

de yenilikler yapılmasına ihtiyaç vardır. Bunun için ‘topluma dayalı koruyucu hizmetler mi, 

yüksek riskli bireylere yönelik koruyucu hizmetler mi?’ gibi bazı geleneksel kavramların da 

yeniden gözden geçirilmesi gereklidir. Ayrıca, kronik hastalıkların gelişimindeki süreklilik 

göz önüne alındığında koruyucu müdahaleler için yeni bir sınıflama olarak ‘kişisel sağlık 

yönetimi’, ‘kişisel risk yönetimi’ ve ‘kişisel hastalık yönetimi’ kavramları gündeme girebilir. 

Bu tür koruyucu kişiye özel sağlık uygulamalarının topluma proaktif bir şekilde 

sunulabilmesi için birinci basamak hizmetlerinde yeniliklere ve güçlendirmeye ihtiyaç 

vardır. Gentest gibi kişiye özel sağlık uygulamaları sağlık sistemlerindeki paradigma 

değişimini gerçekleştirmek için pratik bir fırsat olarak da kullanılabilir.  

Sağlık sistemlerindeki yenilikler tek başına yeterli değildir; kişiye özel sağlık hizmetlerinde 

de sürekli yenilenmesi gerekir. Öncelikle, ‘kişiye özel’ uygulamaların kapsamlı bir nitelik 

kazanması için yeniliğe ihtiyaç vardır. Bir laboratuvar analizi gibi tek bir testi kullanan, tek 

bir hastalığın tanısı veya tedavisi ile ilgili bir uygulama ‘kişiye özel’ olabilir mi? İster yüksek 

ister düşük teknolojik olsun, ister biyolojik, ister biyolojik olmayan bir faktör olsun, tek bir 

faktörü ele alan bir uygulama ne kadar ‘kişiye özel’ olabilir? Bir uygulamanın ‘kişiye özel’ 

olması için bireysel bağlamın bütüncül bir şekilde anlaşılması ve kullanılması gereklidir. 

Ayrıca, Gentest gibi kişiye özel sağlık uygulamalarının hedeflenen ülkelere ve sağlık 

sistemlerine uygun hale gelmesi için sürekli olarak yenilenmesi gerekir. Kişiye özel tıp ve 

kişiye özel sağlık alanında çalışanların şunun farkına varmaları gerekir: gerçekleştirdikleri 

bilimsel keşifler ile geliştirdikleri teknolojiler ve araçların toplumda belirgin bir etki 

yapabilmesi için bu uygulamaların sağlık sistemlerine entegre olması konusunda kapsamlı 

bir yaklaşım gerekir.  

Tezin metoduyla ilgili olarak Bölüm 8’de yapılan tartışmada gerçek hayatta kullanılan 

somut bir uygulamanın bu tezde ele alınmasının avantajları ve bu alandaki araştırmalara 

nasıl bir katkıda bulunabileceği aktarılmıştır.   

Bölüm 8 bu tezin temel sonuçları ile bitirilmiştir. Özetle, kişiye özel sağlık uygulamaları 

hızla artan kronik kompleks hastalık yükü ile mücadele için önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Aynı zamanda, sağlık sistemlerinde ihtiyaç duyulan paradigma değişimine de hizmet 

etmektedir. Bu değişimi gerçekleştirmek ve ‘Herkes için Sağlık’ amacına ulaşabilmek için 
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kişiye özel tıp ve kişiye özel sağlık alanındaki yenilikler ile sağlık sistemleri ve politikaları 

alanındaki yenilikler birlikte evrilmeli, bu iki alan etkileşim içinde olmalıdır. Bu şekilde 

yeniliklerin birbirlerinin ihtiyaçlarına göre şekillenmesi mümkün olabilir. Kişiye özel sağlık 

uygulamalarının başarılı bir şekilde hizmete geçmesi için entegrasyon ile ilgili konular 

parça parça değil, sistematik bir şekilde ele alınmalıdır. Sağlık sistemi kavramsal çerçevesi, 

entegrasyon ile ilgili konuların belirlenmesi ve değerlendirilmesi için gereken analitik 

çerçeveyi sunmaktadır. Kişiye özel tıp ve kişiye özel sağlık alanı ile sağlık sistemleri ve 

politikaları alanı arasında etkili bir diyalog kurulması entegrasyon sürecinin daha etkili ve 

hızlı olmasına yardımcı olacaktır.   
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