
 

 The Personal Health Train (PHT) is designed to enable health care professionals, innovators and researchers to work with health data from various 

sources. It enables responsible access to data, while ensuring privacy protection and optimal engagement of individual patients and citizens. 
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1. Personal Health Train doorontwikkeling in Nederland  

De Personal Health Train is een verzamelbegrip van technologieën en afspraken die 

decentrale data-analyse van gezondheids- gerelateerde data mogelijk maken. Het 

Personal Health Train PHT-principe wordt in verschillende waarde-netwerken 1 

toegepast en refereert aan een aantal specifieke basisprincipes en criteria.  Het PHT-

programma heeft als belangrijkste doel om de inzet van het PHT-principe 

schaalbaar te maken. De gezamenlijke definitie van deze basisprincipes in een PHT-

set van afspraken dat decentrale data-analyse mogelijk maakt, een generieke PHT-

architectuur, een overzicht van technische oplossingen, een verkenning van 

bekostigingsmogelijkheden en het communiceren van de meerwaarde van de PHT 

staan 2020 centraal in het programma “PHT-doorontwikkeling in Nederland”. 

1.1. Missie 
In 2025 kunnen mensen 2  en organisaties (hun) data betekenisvol inzetten voor hun eigen 

gezondheid of voor de gezondheid van anderen. Data, relevant voor gezondheid, staat op diverse 

plekken. De analyse van deze decentrale data is niet eenvoudig maar wel nodig om het maximale uit 

de data voor de gezondheid van mensen te halen. De Personal Health Train (PHT) kan worden ingezet 

om deze decentrale data-analyse mogelijk te maken. 

De PHT is daarom een essentieel onderdeel van het ontsluiten en veilig gebruiken van data. Om 

decentrale data-analyse mogelijk te maken is samenwerking van de stakeholders nodig en moet de 

PHT een gevestigde en beschikbare methode worden. Voor deze doorontwikkeling en het 

optimaliseren van de PHT en succesvolle implementatie van de PHT moet nog een hoop gebeuren. 

Health-RI neemt initiatief om relevante partijen bij elkaar te brengen en samenwerking om de PHT-

doorontwikkeling te faciliteren. Dit leidde tot het PHT-doorontwikkeling in Nederland programma van 

Health-RI en haar partners. In bijgaand document is het programma inclusief de bijbehorende 

doelstellingen en activiteiten beschreven. 

1.2. De PHT-ontwikkeling in Nederland tot nu toe 
In 2014 ontstond in een Nederlandse groep onderzoekers het idee om met de Personal Health Train 

aan de slag te gaan. De paradigm shift van het werken met centrale data-verzamelingen naar analyse 

op basis van decentrale databronnen werd laagdrempelig samengevat in de metafoor van de Personal 

Health Train. De urgentie van de kanteling naar decentrale data-analyse ten behoeve van 

gezondheidsonderzoek was voor diverse partijen in het Nederlandse (en internationale) gezondheids-

domein duidelijk: Gezondheidsrelevante data is per definitie versnipperd en bevat veel potentieel om 

gezondheid op maat te ondersteunen middels decentrale analyse. Patiëntvertegenwoordigers, 

medisch specialisten, gezondheidseconomen, zorgverzekeraars, zorg- innovators, kleine en grote 

 
1 Een waarde-netwerk is een netwerk van personen en organisaties die in samenwerking bijvoorbeeld in de 
zorgverlening rondom een patiënt(engroep) waarde creëren. Bijvoorbeeld passende zorg of ondersteuning op 
maat. In deze context verstaan wij een waarde-netwerk ook als een dergelijk netwerk dat daar waar passend 
waarde creëert ondersteund door data en de PHT. 
2 Bijvoorbeeld zorgverleners, kennisinstellingen, bedrijven etc. 
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bedrijven makten in der loop der jaren kennis met het PHT-principe en zijn enthousiast over het 

wenkend perspectief. Er ontstonden tal van projecten die het principe in de praktijk wisten te brengen. 

Ieder project met een eigen context-specifieke benadering. Hierdoor is er veel ervaring opgedaan en 

kan de conclusie getrokken worden dat het PHT-principe werkt en van meerwaarde kan zijn. Echter 

heeft er ook divergentie op het gebied van technische invulling en juridisch, ethische en 

maatschappelijke afspraken-kaders plaats gevonden en is de implementatie tot nu toe slechts beperkt 

tot de specifieke project-toepassing gebleven.  

Op deze projectmatige wijze kan een grootschalige en robuuste toepassing en daarmee het wenkend 

perspectief van het PHT-principe niet gerealiseerd worden. Een generieke set van afspraken en kaders 

voor de PHT-toepassing is daarom een volgende nodige stap in de verdere PHT-ontwikkeling in 

Nederland. Het doel is dat intermediaire partijen zoals project-consortia en andere gespecialiseerde 

organisaties op basis van deze set van afspraken de implementatie van het PHT-principe in diverse 

contexten kunnen uitvoeren. Parallel en al gevolg hiervan hieraan zal de doorontwikkeling van het 

PHT-principe versnelt doorgaan. 

1.3. Vogelvlucht: Doelstellingen 2020 t/m 2022 
Onze visie is dat over 3 jaar de PHT in Nederland breed ingezet wordt voor de evaluatie van 

(kosten)effectiviteit van zorginnovatie, voor de verbetering van kwaliteit van zorg en gezondheid 

en voor hieraan gerelateerd onderzoek.  De verwachting is dat de PHT een geschikte methode is om 

de (kosten)effectiviteit van zorginnovatie op basis van praktijkuitkomsten te meten, 

kwaliteitsevaluaties in de zorg aanzienlijk te versnellen en (persoonlijke) uitkomsten-gebaseerde 

keuzehulp in zorg en ondersteuning op grote schaal te realiseren. Het PHT-programma wil hiervoor 

de voor opschaling nodige randvoorwaarden vormgeven. 

De beoogde PHT-doorontwikkeling in 2020 t/m 2022 zal faseringsgewijs gaan. 

Convergentiefase: 2020 

• Definities van generieke elementen, principes en afspraken 

• Overzicht en beschikbaar maken van huidige (technische) elementen en identificeren 

en/of ontwikkelen van ontbrekende elementen 

• Verkenning van bestaande en mogelijke bekostigingsmodellen 

• Toegankelijkheid van bovenstaande producten voor relevante stakeholders (bedrijven 

die de implementatie in opdracht van bijvoorbeeld zorgnetwerken kunnen uitvoeren, 

professionals in de zorg, overheden en andere multiplicatoren) organiseren 

• Voorbereiding van de fase ‘Toetsen’: 

o Relevante multiplicator- stakeholders zoals ZN, NFU, STZ, koplopers (regionale) 

(zorg)netwerken zoals stichting Gerrit en ‘data-dilemma’s in de zorg’, bij de 

convergentie-ontwikkeling betrekken en 

o Voorbereiden van projecten om bovenstaande producten uit de 

convergentiefase in de praktijk te toetsen 

 

 

 

 

https://pht.health-ri.nl/use-cases
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Opschaling: 2021 

Om aan opschaling te beginnen moet er getoetst worden of de set van afspraken werkbaar is. Biedt 

deze voldoende duidelijkheid voor de professionele PHT-service-verlening? 

• Uitvoering minimaal 5 projecten die de in 2020 opgeleverde producten toepassen en 

daarmee toetsen 

Start-up:  

o Proeftrajecten waarin minimaal 3 doelgroepen verbonden worden met 

minimaal 1 koploper uit elke doelgroep (bijvoorbeeld UMC, Topklinisch 

ziekenhuis, PGO, kwaliteitsregistratie, zorgverzekeraar, PGO) 

o Parallel aan de proeftrajecten moet er op strategisch niveau bekendheid 

gegeven worden aan de PHT-ontwikkelingen bij koepels e.a. verantwoordelijke 

gezaghebbende organisaties en moet er commitment tot gezamenlijke 

opschaling ingehaald worden. 

Scale-up:  

o Grootschaligere toepassing bij een grotere groep stakeholder. Bijvoorbeeld een 

project bij elke zorgverzekeraar, een gezamenlijk project van alle UMC’s en STZ -

ziekenhuizen, een project met alle MedMij- PGO’s 

o PHT als methode voor data-gebruik stimuleren  

• Zo nodig doorontwikkeling van de generieke elementen, principes en afspraken op basis 

van de ervaring uit de projecten aanpassen 

• Invulling van de toetsen bijvoorbeeld via innovatie-traject bij ZonMW 

o Programma “Toetsen”: projecten indienen om huidig stelsel uit te proberen 

o Programma “Innoveren”: de onderdelen waarop nog technische innovatie nodig 

is (bijv. horizontaal gepartitioneerde data) 

• Een eerste antwoord op de vraag: Waar is de PHT wel en waar niet van meerwaarde? 

• Kennis en educatie over de PHT bij relevante stakeholders professionals in de zorg (o.a. 

professionals in de zorg, bedrijven die PHT-diensten kunnen aanbieden, overheden) 

stimuleren 

• Voorbereiding van de fase “Beheer” 

o Parallel aan de toetsen moet het beheer van het afsprakenstelsel en de Learning 

Community voorbereid worden. 

 

Beheerfase: 2022 

• Beheer inrichten van het afsprakenstelsel en de Learning Community 

 

Eindpunt van het PHT-programma  

Het PHT-programma streeft erna om binnen 5 jaar overbodig te zijn. Voorwaarde hiervoor is dat de 

doorontwikkeling van de randvoorwaarden en implementatie van decentrale data-analyse geborgd 

zijn (bijvoorbeeld d.m.v. (industrie-) standaarden, richtlijnen en opname in “stand van wetenschap 

en praktijk” of een wettelijke aanwijzing van prioritaire processen op basis van de PHT-principes). 

Deze tijdelijke rol moet het programma team scherp houden. 
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1.4. Convergentie: Doelstellingen 2020 
Hieronder zijn de doelstellingen, milestones en deliverables voor de convergentiefase samengevat.  

Doelen 

Doel 1: Kennisdeling 

Faciliteren van kennisdeling in het Nederlandse PHT-netwerk over diverse thema’s relevant voor de 

implementatie van decentrale data-analyse. 

• Publicatie van een inventarisatie van PHT-initiatieven in Nederland 

• Publicatie van een white paper over het belang van de PHT-doorontwikkeling 

• Netwerk verbreden naar zorg, gezondheid en private partijen 

• Een actieve technische community met een overzicht over bestaande technische 

oplossingen 

• Een actieve Learning Community voor kennisdeling 

• Een event voor het hele PHT-netwerk voor kennisdeling 

Doel 2: Afspraken(set) 

In samenwerking met het PHT-netwerk de afspraken en kaders opstellen die nodig zijn voor de PHT-

opschaling 

•  PHT-Set van afspraken 1.0 

• Architectuur en Technische afspraken 1.0 

• Een actieve technische community met een overzicht over bestaande technische 

oplossingen 

Doel 3: Schaalbaarheid 

In de convergentiefase wordt schaalbaarheid voorbereid door in samenwerking met het PHT-

netwerk de kaders hiervoor te identificeren en draagvlak en aansluiting bij de relevante stakeholders 

toe organiseren. 

• Publicatie van een inventarisatie van PHT-initiatieven in Nederland 

• Publicatie van een white paper over het belang van de PHT-doorontwikkeling 

• Netwerk verbreden naar zorg, gezondheid en private partijen 

• Verkenning bekostigingsmodellen voor PHT-implementatie 

• Een actieve Learning Community voor kennisdeling 

• Een event voor het hele PHT-netwerk voor kennisdeling 

• White paper over het organiseren van vertrouwen 

• Werken aan capaciteit van PHT-dienstverlening 
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Milestones 2020 

De beoogde milestones zijn als volgt over het jaar gespreid. 

 

1e kwartaal 2020 

• FAIRstival: event voor het PHT-netwerk 

• Website 

• Learning Community opstarten  

• Programma-communicatie inrichten 

• Stuurgroep en programma-organisatie inrichten 

• Projectplan uitwerken 

• Publicatie inventarisatie “PHT in het zorgveld” 

• Learning Community 2020 inplannen 

2e kwartaal 2020 

• Opstarten en bepalen planning 

o Technische community 

o Community “PHT-Set van afspraken” 

o Community “Bekostigingsmodellen” 

o Stuurgroep 

• Start white paper “Waarom de PHT?” 

 

3e kwartaal 2020 

• Inhoudelijk werk door de community’s aan de deliverables 

• Overzicht van beschikbare technische oplossingen 

• Publicatie van een white paper over het belang van de PHT-doorontwikkeling 

• Proactief uitbreiden PHT-netwerk naar zorg en gezondheid 

• Plan opstellen voor 2021 

• White paper vertrouwen bouwen 

 

4e kwartaal 2020 

• Resultaten opleveren die in kwartaal 2 met de werkgroepen gepland zijn waaronder: 

• PHT-Set van afspraken 1.0 

• Architectuur en Technische afspraken 1.0 

• Verkenning bekostigingsmodellen voor PHT-implementatie 

• Voorbereiding van een kennisdelingsevent voor het hele PHT-netwerk 
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Deliverables samengevat 

Het PHT-programma gaat in de convergentiefase de volgende producten opleveren: 

• Publicatie van een inventarisatie van PHT-initiatieven in Nederland 

• Publicatie van een white paper over het belang van de PHT-doorontwikkeling 

• PHT-Set van afspraken 1.0 

• Architectuur en Technische afspraken 1.0 

• Verkenning bekostigingsmodellen voor PHT-implementatie 

• Netwerk verbreden naar zorg, gezondheid en private partijen 

• Een actieve technische community met een overzicht over bestaande technische 

oplossingen 

• Een actieve Learning Community voor kennisdeling 

• Een event voor het hele PHT-netwerk voor kennisdeling 

 

Afbakening 

Bij het samenstellen van afspraken ten behoeve van decentrale data-analyse zal het programma zo 

veel mogelijk (her)gebruik maken van (internationale) afspraken en aansluiten bij andere relevante 

ontwikkelingen. De analyse zelf, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een algoritme valt buiten de scope 

van het programma. Data-bronnen moeten zo FAIR3 mogelijk zijn. Dit is een randvoorwaarde voor de 

implementatie van de PHT. Het stimuleren van het FAIR-ontsluiten van bron-data valt echter ook 

buiten de scope van het PHT-programma.  

 
3 FAIR data principes: https://www.go-fair.org/fair-principles/ 

https://www.go-fair.org/fair-principles/
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2. PHT-programma organisatie 2020 

 

De stuurgroep neemt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de verschillende programma-

activiteiten en het opleveren van de beoogde deliverables. 

Voor het PHT- netwerk worden er bijeenkomsten georganiseerd zoals het FAIRstival. Daarnaast is er 

de Learning Community die open staat voor onder andere partijen die al ervaring opdoen met de PHT 

en tijd investeren in het opdoen van kennis en kennisdeling over de PHT-ontwikkeling. In de 

verschillende werkgroepen wordt het PHT-set van afspraken, bekostigingsmodellen, technische 

afspraken ontwikkeld en wordt er kennisdeling gefaciliteerd. De PHT-ontwikkeling kent veel 

uitdagingen die verdiepend onderzoek vragen. Vragen die bijvoorbeeld op dit moment spelen zijn 

decentrale data-analyse bij verticale partitie van data en het op een goede manier regelen van de 

toegang aan de FAIR data stations incl. het verwerken van de toestemming van patiënten. De Scientific 

Community werkt nauw samen aan onderzoeksvragen die onder andere uit het PHT-programma 

voortkomen en suggereert nieuwe oplossingen voor de uitdagingen die men ondervindt in de praktijk. 

Vanuit het PHT-netwerk zijn er veel mensen betrokken door hun kennis en ervaring in te brengen in 

de PHT- communities en werkgroepen. Deze bijdrage is noodzakelijk om de beoogde programma-

resultaten te bereiken. Deze in kind bijdrage is dan ook zeer gewaardeerd. 


