Samen op reis met de
Personal Health Train
Op weg naar betekenisvolle inzet van data voor gezondheid.

De Personal Health Train (PHT) maakt het mogelijk voor zorgprofessionals, zorgvernieuwers, onderzoekers en burgers om gezondheidsdata van
uiteenlopende bronnen te delen en te gebruiken. De PHT geeft verantwoord toegang tot data, met behoud van privacy en optimale betrokkenheid
van individuele patiënten en burgers.
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“Over 5 jaar kan iedereen data betekenisvol en verantwoord
inzetten voor gezondheid.”
Personal Health Train (PHT) is een verzamelbegrip voor technologieën die het mogelijk maken om data van verschillende
bronnen te gebruiken en te combineren (zie kader). In Nederland werken verschillende partijen aan de PHT. Zo wordt de
PHT ingezet bij de ondersteuning van ‘samen beslissen’ in de oncologie en is bewezen dat de PHT op grote schaal toepasbaar
is. Ook zijn elementen van de PHT al open source beschikbaar.
In 2019 hebben partijen zich in een coalitie verenigd. 1 Om bij de
(door)ontwikkeling van het PHT concept gezamenlijk af te kunnen
stemmen, richtten zij de PHT-learning-community op. Dit
leernetwerk wil met de PHT werken aan betere kwaliteit van
gezondheid,
zorg,
ondersteuning
en
onderzoek.
De learning community heeft een PHT-Roadmap opgesteld. Deze
beschrijft het belang van de PHT, het PHT-netwerk en wat het
netwerk de komende 5 jaar in Nederland wil bereiken. We
beschrijven hier de hoofdlijnen van deze Roadmap en vragen je
natuurlijk ook om met het leernetwerk mee te doen.

De Personal Health Train (PHT)
Personal Health Train is een verzamelbegrip voor
technologieën die het mogelijk maken om data van
verschillende bronnen te gebruiken en te combineren.
Het belangrijkste kenmerk en uitgangspunt van de PHT
is dat gegevens niet naar de analyse worden gebracht,
maar de analyse naar de gegevens.
De treinmetafoor verduidelijkt het principe: een
analysetrein rijdt langs een datastation, de beheerder
stelt daar onder de juiste voorwaarden, de data FAIR
beschikbaar voor analyse aan de trein. Bij meerdere
databronnen bezoekt de trein verschillende stations om
daar de data te analyseren. Alle data blijven tijdens de
analyse steeds bij de bron. De trein brengt alleen de
conclusies terug naar de afzender van de trein.

Data-analyse, decentraal en noodzakelijk
Gegevens die relevant zijn voor zorg en gezondheid staan verspreid
op diverse plaatsen en bij verschillende organisaties. Dat is een
schat aan informatie. Informatie waarmee we de kwaliteit van zorg
kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door keuzehulpen te ontwikkelen.
Om deze optimaal te benutten, moeten we alle beschikbare data gebruiken, combineren en zo mogelijk hergebruiken. Het
is lastig om data op verschillende plekken, toegankelijk te maken en te analyseren. Veiligheid en doelmatigheid staan altijd
voorop. De PHT maakt dit mogelijk en is daarom essentieel voor het ontsluiten en veilig (her)gebruiken van data. De PHT
sluit daarbij aan bij andere ontwikkelingen in het kader van het duurzame zorginformatiestelsel.
Oplossingen voor (her)gebruik van data kunnen alleen in samenwerking gevonden worden. Naast afstemming hebben wij
hiervoor elkaar en elkaars kennis nodig om tot (door)ontwikkeling van de PHT te komen, zowel op landelijk als op
internationaal niveau. Het is daarom belangrijk om met elkaar en van elkaar te leren.
Drie actielijnen voor de PHT doorontwikkeling
De coalitie is drie actielijnen gestart om de komende tijd aan de doorontwikkeling van de PHT te werken:
1. Heldere afspraken voor verantwoord samenwerken
Samen werken met gevoelige data vraagt om heldere afspraken en vertrouwen in het gebruik van die data. Wat
mag en wat is wenselijk bij de inzet van de PHT? De coalitie streeft erna, deze vraag te beantwoorden door
ethische, maatschappelijke en juridische randvoorwaarden te formuleren en beschikbaar te stellen. Met die
randvoorwaarden wil de coalitie bijdragen aan de maatschappelijke discussie omtrent het gebruik van (big)-data.
2. Potentieel van data benutten
Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het gezondheidsdomein om bestaande data op een
verantwoorde manier te (her)gebruiken en om te zetten naar kennis. Hiervoor moeten wij weten wat de
mogelijkheden en kaders zijn waarin de PHT (her)gebruik van gezondheidsdata, zelf verzamelde data,
operationele data (EPD, routinematige zorg) en onderzoeksdata faciliteert.
3. Vruchtbare omgeving voor PHT-netwerken
De coalitie wil helpen de implementatie van de PHT laagdrempeliger te maken door heldere definities en
voorbeelden te delen. Het is belangrijk dat deze implementaties aan een aantal basis-principes voldoen zodat
interoperabiliteit tussen de verschillende PHT-implementaties geborgd is. Zo kan het potentieel van de PHT
optimaal benut worden. Daarom faciliteert de coalitie kennisdeling over nodige afspraken voor PHTimplementatie en samenwerking in het PHT-netwerk om gezamenlijk invulling te geven aan de nodige PHTbasisprincipes.
Wil je meewerken aan bovenstaande actielijnen, sluit je dan aan bij het PHT-netwerk door je hier in te schrijven.
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GO FAIR PHT implementatie-netwerk, Health-RI, IKNL, Maastro Clinic, NZa, TNO, Universiteit Maastricht, UMCU, Vektis, Zorginstituut
Nederland, Zorgverzekeraar CZ, ZN.

