
 

 De Personal Health Train (PHT) is een verzamelbegrip voor technologieën en afspraken die decentrale data-analyse mogelijk maken. Deze voldoen 

daarbij aan de kaders van de PHT set van afspraken. 
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Om de potentie van data voor gezondheid, welzijn en zorg te 

kunnen benutten moeten wij inzetten op het PHT-concept 

Position paper vanuit de PHT-community 
 

Bodil Schlotzhauer (adviseur programma’s en projecten informatiemanagement, Zorginstituut 

Nederland), Inga Tharun (programma manager Personal Health Train, Health-RI), André Dekker 

(hoogleraar Clinical data science, Maastricht UMC+ en MAASTRO), Floortje Scheepers (hoogleraar 

innovatie in de GGZ, UMC Utrecht) en de  PHT learning community 

 

De kracht van data binnen de gezondheidszorg benutten voor onderzoek en beleid. 

Werken met mensen en hun gezondheid is complex en veelomvattend. Data kan ons ondersteunen 

binnen de zorg, onderzoek, gezondheid en de bedrijfsvoering helpen. Dat weten en ervaren wij. Denk 

bijvoorbeeld aan hoe de veiligheid voor verzorgend personeel wordt vergroot door agressie bij 

cliënten te voorspellen of hoe door spiegelinformatie de kwaliteit van de geleverde zorg in een 

netwerk van zorginstellingen verbetert. Door slim gebruik te maken van gegevens uit ons zorgstelsel 

hebben wij steeds meer kennis over en inzicht in gezondheidsvragen en -oplossingen van nu en van 

de toekomst. 

De meerwaarde van datagedreven werken wordt in de zorg breed gedragen en heeft ook op alle 

plekken voordelen. Veel professionals zijn zich bewust van de kansen en noodzaak en zetten zich 

daarom dagelijks gepassioneerd en onvermoeibaar in om het potentieel van gezondheidsdata nog 

veel beter te benutten. Voorwaarde hiervoor is wel dat de juiste (zorg)informatie op de juiste plek op 

het juiste moment voor de juiste persoon toegankelijk is. In de praktijk lukt het nog zelden om aan 

deze voorwaarden te voldoen en om gemakkelijk de juiste gegevens met elkaar te delen of te 

combineren. Interoperabiliteitsproblemen1, fragmentatie en de huidige wet- en regelgeving en/of 

interpretaties hiervan vormen obstakels waardoor de potentie van zorgdata nog niet goed tot haar 

recht komt. De decentrale inrichting van het Nederlandse zorglandschap maakt dit extra uitdagend, 

met 80 verschillende ziekenhuisorganisaties, 120 ziekenhuizen, 134 buitenpoli klinieken, met meestal 

elk hun eigen IT (opslag)systeem. Om het maximale uit de data te halen, en waar mogelijk 

datagedreven werken en goede gegevensuitwisseling te realiseren, is een duurzaam informatiestelsel 

een belangrijke voorwaarde. Dit informatiestelsel moet ook voorzien in kaders voor het uitvoeren van 

data-analyses in een decentraal zorglandschap (daarmee informatielandschap) waarin 

gezondheidsdata sterk verspreid opgeslagen staat. 

Om hier te komen is een fundamenteel andere en gemeenschappelijke aanpak nodig. Er is dan ook 

niet een partij, of persoon in een organisatie, verantwoordelijk of eindgebruiker. Er is een gezamenlijk 

belang en verantwoordelijkheid in het hele veld en organisaties. Dit vraagt om een duurzame 

organisatorische en technische samenwerking. Maar hoe ziet deze aanpak er concreet uit? Op welke 

manier kunnen wij de bestaande obstakels overwinnen? En hoe kan dit gemeenschappelijk worden 

vormgegeven? Het is een complex vraagstuk dat moeilijk te bevatten is. In deze paper zullen wij een 

kleine bijdrage leveren aan deze uitdaging met: decentrale data-analyse. Daarnaast bespreken we 

 
1 Data- en ICT-systemen zijn interoperabel als ze zonder beperkingen samen kunnen werken 
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waarom dit een belangrijke bijdrage zal leveren in de benodigde aanpak en op welk gebied dit ons een 

stukje verder kan brengen. 

Dit paper hanteert de stelling dat decentrale data-analyse in de vorm van de Personal Health Train 

(PHT, zie kader 1), de beste papieren heeft om data-analyse van het informatiestelsel vorm te geven. 

Daarmee het hergebruik van informatie in de zorg te verbeteren en veiliger, interoperabel, efficiënt 

en sneller mogelijk te maken. Wij nemen de stelling in dat de PHT en haar ontwikkelingen aansluiten 

op de randvoorwaarden en wensen uit het welzijns-, gezondheids- en zorgveld en de (medische) 

wetenschap in de Nederlandse context. Dit paper geeft handvatten om de discussie over decentrale 

data-analyse met elkaar te voeren. Deze discussie is noodzakelijk omdat wij de PHT alleen in 

samenwerking verder kunnen brengen. Daarnaast is het een oproep aan het veld over te gaan tot 

actie. Hoe gaat u en uw organisatie meebewegen in de ontwikkeling? 

Kader 1: Het Personal Health Train (PHT)-principe 
De PHT is een verzamelbegrip voor technologieën en afspraken die het mogelijk maken om data 
decentraal te analyseren. Het belangrijkste kenmerk en uitgangspunt van de PHT is dat gegevens 
niet naar een centrale analyse worden gebracht maar dat een analyse de gegevens bezoekt. 
 
De treinmetafoor verduidelijkt het principe: een analyse-‘trein’ rijdt langs een data-‘station’. De 
beheerder stelt daar onder de juiste voorwaarden, de data FAIR beschikbaar voor analyse. 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 uitkomsten terug naar 
de afzender van de trein. 
 
Daarnaast heeft de Nederlandse PHT-community een set van afspraken ontwikkeld met als doel 
om het PHT-principe in de praktijk uitvoerbaar te maken. De actieve PHT-community brengt 
praktijkervaring in voor de nodige doorontwikkeling van de PHT zet van afspraken. 
Meer informatie: www.personalhealthtrain.nl 

Samen een goed werkend informatiestelsel inrichten 

In ons dagelijkse leven consumeren wij grote hoeveelheden informatie en wisselen wij constant 

digitaal informatie met elkaar uit. Door de corona-pandemie is nog duidelijker geworden wat er 

allemaal digitaal kan. Bestaande ICT en technologie maken dit mogelijk en zijn continue in 

ontwikkeling om meer, snellere en efficiëntere dataverwerking mogelijk te maken. Als zoveel al kan, 

waarom is het dan toch nog steeds zo lastig om in de gezondheidszorg informatie met elkaar uit te 

wisselen? 

Door steeds verdergaande digitalisering is het steeds eenvoudiger geworden om gegevens te laten 

registreren door jezelf, door zorgverleners en door (geautomatiseerde) apparaten. Dit leidt tot een 

enorme hoeveelheid aan bruikbare informatie opgeslagen op de meest uiteenlopende plekken. Van 

woonkamer tot spreekkamer en van laboratorium tot mobiele apps. Om gepersonaliseerde 

gezondheidsdoelen en -keuzes te ondersteunen kan al deze geregistreerde informatie waardevol zijn, 

mits deze in samenhang is gebracht. Maar een samenhangend beeld van gegevens blijkt op dit 

moment helaas vaak moeilijk en soms onmogelijk. Vaak gaat het om gevoelige gegevens, zoals 

persoonsgegevens of concurrentiegevoelige data, waardoor het delen van data niet zomaar kan. De 

mogelijke risico’s, verschillende governance keuzes en wettelijke (on)mogelijkheden maken het 

gebruiken en/of koppelen van gegevens daardoor een enorme uitdaging. Wil iemand bijvoorbeeld de 

kosteneffectiviteit van een zorginnovatie bepalen? Dan is hiervoor toegang tot diverse data van 

verschillende interventies nodig (interventies met zorginnovatie en bestaande behandelingen). Aan 

http://www.personalhealthtrain.nl/


 

  

 

4 
 

4 

de kostenkant gaat het bijvoorbeeld om data over aanschafkosten, kosten van 

ziekenhuisopname, kosten van complicaties, maar ook om financiële winst bijvoorbeeld in de 

vorm van minder productieverlies. Aan de effectenkant wordt zowel het effect op de levensduur 

als het effect op de kwaliteit van leven betrokken. In eerste instantie lijkt dit een vrij eenvoudige 

vraag om te beantwoorden. Echter, helaas is dat een illusie. Niet alleen de mogelijkheid om data met 

elkaar te delen is een uitdaging, maar de diversiteit van systemen en verschillende vastlegging maakt 

ook het koppelen een uitdaging. Hiernaast moet het individu, in een decentraal informatielandschap, 

gevolgd kunnen worden over de verschillende systemen heen. Dit allemaal voor een zo groot 

mogelijke steekproef, om een zo betrouwbaar mogelijk onderzoek uit te kunnen voeren. Om de 

potentie van alle verzamelde informatiebronnen, opgeslagen en vastgelegd op diverse wijzen, te 

kunnen benutten moeten wij daarom samen werken aan een oplossing. We moeten komen tot een 

infrastructuur om de uitwisseling van gegevens veilig en betrouwbaar te realiseren. Zo’n oplossing kan 

vanuit twee verschillende denkwijzen worden ingericht: 

• De centrale denkwijze: een gevestigde of gebruikelijke werkwijze waarbij op een centrale 

plek alle gegevens worden samengebracht, in één format, en waar in een veilige en 

gesloten omgeving analyses uitgevoerd worden. 

• De decentrale denkwijze: een infrastructuur voor gedistribueerde data-analyse inrichten, 

waarbij de data bij de bron kan blijven staan. De analyse wordt langs de verschillende 

gegevens gestuurd om antwoorden te verzamelen. 

 

 
Afbeelding 1. PHT-concept: Analyse bezoekt data. 

Het inrichten van een of meerdere veilige centrale plekken voor gezondheidsdata kan de mogelijkheid 

om verschillende datasets te koppelen vereenvoudigen. De data is hier al bijeengebracht en in 

samenhang te zien. Ook biedt het overzicht over welke data beschikbaar is en kan de centrale partij 

de datakwaliteit en -interoperabiliteit bewaken. Desondanks zien wij deze werkwijze als onwenselijk 

op de langere termijn. Er kleven namelijk een aantal zwaarwegende nadelen aan. Zo moet de 

(gevoelige) data gekopieerd worden uit een originele (bron)opslagplaats. Het opslaan van dezelfde 

data op twee verschillende plekken brengt extra risico’s met zich mee. De gekopieerde data zijn altijd 

minder up-to-date dan in de originele systemen. Daarnaast is het erg kwetsbaar als alles op één plek 

staat, heeft het kopiëren invloed op de datakwaliteit en is data niet altijd (gemakkelijk) te verplaatsen 

wegens gemaakte afspraken, concurrentiegevoeligheid of simpelweg het grote datavolume. Tenslotte 
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kan een centrale partij vaak moeilijk de kwaliteit van de data bewaken omdat zij niet betrokken is bij 

de vastlegging daarvan. 

De decentrale data-analyse richt zich op het verkrijgen van inzichten op basis van het combineren van 

verschillende uitkomsten en niet de onderliggende data zelf (zie afbeelding 1). De analyse wordt zo 

dicht mogelijk bij de originele opslagplaats uitgevoerd en de uitkomsten worden door de analyse 

gekoppeld. Decentrale data-analyse maakt het koppelen en gebruiken van data op een 

privacyvriendelijke en veilige wijze mogelijk. Het kan een oplossing bieden op de beschreven 

tekortkomingen van een centrale werkwijze. Op een decentrale werkwijze informatie-uitwisseling 

vormgeven is een wereldwijde trend, denk aan SSI, Solid, FHIR(REST), virtualisatie van infrastructuur 

en de OSS beweging. 

De PHT kan via open standaarden op deze ontwikkelingen meebewegen, daarmee nationaal en 

internationaal de verbinding maken. Hiernaast geeft het zeggenschap en verantwoordelijkheid bij de 

databron, flexibiliteit voor verschillende organisaties die brondata hebben en inzicht voor welk 

doeleinde de informatie gebruikt wordt. Deze werkwijze past binnen de Nederlandse context, die 

decentraal en verdeeld is vormgegeven. Maar ook deze werkwijze kent uitdagingen voor de praktijk. 

Het is nog een relatief nieuwe ontwikkeling die wel al in verschillende contexten bewezen is (zie kader 

2 voor voorbeelden), maar op technische, juridische vlak uitdagingen kent en 

kennis(door)ontwikkeling bij gebruikers behoeft. Hiernaast is de tijd- en geldinvestering en 

veranderbereidheid niet te onderschatten, het is immers een hele andere manier van werken en 

denken. 

Voor decentrale data-analyse is veel vertrouwen vanuit alle partijen nodig en moeten er duidelijke 

afspraken worden gemaakt. Zo moet de data-aanbiedende partij voldoende vertrouwen hebben om 

het algoritme van een andere partij op de eigen dataset toe te passen. Aan de andere kant moet de 

data-afnemer zonder de data in te zien kunnen vertrouwen op de kwaliteit daarvan en de uitkomsten 

van de analyse. 

Decentrale data-analyse is veelbelovend mits deze werkwijze verder gezamenlijk (door)ontwikkeld 

wordt en men oplossingen vindt voor de implementatie- en praktijk uitdagingen. Niet in elke situatie 

zal een decentrale werkwijze mogelijk of wenselijk zijn. Het uitgangspunt dat wij hanteren is daarom: 

data(-analyse) decentraal waar het kan en centraal waar het moet. 

Het PHT-concept als kader voor gegevensuitwisseling. 

Decentrale data-analyse is meer dan een kant-en-klare techniek die men kan toepassen. Er zijn kaders, 

afspraken en principes nodig over hoe men met elkaar informatie uitwisselt. Om decentraal samen te 

werken moeten netwerken, met eigen specifieke technische, juridische en andere 

samenwerkingsafspraken worden opgezet. Uiteindelijk leidt dit tot een netwerk waarbij een analyse 

de data op verschillende locaties bezoekt en slechts de conclusies mee naar de vraagsteller 

terugneemt. De PHT is een verzamelbegrip voor technologieën en afspraken die deze decentrale data-

analyse schaalbaar mogelijk maken. Het PHT-principe (Kader 1) is dé manier om de decentrale 

werkwijze in de praktijk mogelijk te maken met oog voor doelmatigheid en veiligheid. De PHT geeft 

handen en voeten aan de inrichting van de benodigde PHT-netwerken, rekeninghoudend met 

internationale en nationale kaders. De technologieën en werkkaders van de PHT kunnen in diverse 

situaties gebruikt worden en aangepast aan de eisen, systemen en uitdagingen van een specifiek 

netwerk. 

Om de decentrale werkwijze van de PHT in te zetten voor gegevensuitwisseling binnen ons 

informatiestelsel zijn nog veel opschalings- en organisatorische vragen onbeantwoord. Ook is er nog 
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kennismaking en kennisontwikkeling nodig in het veld met betrekking tot het opzetten van decentrale 

netwerken. Een gemêleerd gezelschap, bestaande uit vertegenwoordigers van publieke en private 

gegevensgebruikers en -aanbieders in het zorgveld, verenigd in de PHT-community, werkt hieraan. Ze 

delen kennis met elkaar, onderzoeken randvoorwaarden en hebben gewerkt aan een nationale set 

van afspraken (zie afbeelding 2). De set van afspraken definieert kaders die helpen om decentraal met 

elkaars data volgens de PHT-principes aan de slag te kunnen gaan. Daarbij focust de PHT set van 

afspraken enkel op het mogelijk maken van decentrale data-analyse. Voor alle randvoorwaarden zoals 

het vastleggen en toegankelijk maken van de brondata, autorisatie en vele andere aspecten sluit de 

PHT aan op bestaande of nog te ontwikkelen nationale en internationale standaarden, afspraken en 

kaders. 

Gezamenlijk werken aan zorg-brede afspraken is noodzakelijk om de interoperabiliteit van ICT-

systemen en gegevensuitwisseling te verbeteren en versnellen. Aan de hand van vijf uitgangspunten 

laten wij zien dat de PHT bijdraagt aan een kader voor een open infrastructuur in de zorg. Deze 

uitgangspunten zijn: Vertrouwen en interoperabiliteit, regie en zeggenschap, keuzevrijheid en 

variatie, transparantie en als laatste decentraal waar het kan en centraal waar het moet. De PHT is 

nog volop in ontwikkeling, daarom richten wij ons in dit stuk op mogelijkheden en hoe daar vanuit de 

community aan gewerkt wordt. 

 

Afbeelding 2. De PHT-set van afspraken: Interoperabiliteit en vertrouwen binnen en tussen PHT-netwerken  
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Kader 2: “Voorbeelden decentrale data” 
De Community in Oncology for RApid Learning (CORAL) is een globaal PHT netwerk dat al langere 
tijd volgens de PHT-principes onderzoek verricht naar het voorspellen van uitkomsten van kanker 
patiënten. Succesvolle recente studies zijn o.a. verricht in anale kanker (Leeds, Maastricht, Oslo, 
link) en longkanker (Amsterdam, Cardiff, Maastricht, Manchester, Nijmegen, Rome, Rotterdam, 
Shanghai, link). 
 
CoViDa (Compute Visits Data) is een consortium met vier verschillende zorgorganisaties die 
psychiatrische zorg leveren (de afdeling psychiatrie van het St Antonius Ziekenhuis, de afdeling 
psychiatrie van het UMC Utrecht, Parnassia GGZ en GGZ Eindhoven) en drie verschillende 
universiteiten (Leiden Universiteit, Tu/E en universiteit Utrecht). Met dit consortium bouwen we 
aan de principes van federale learning door tooling, algoritmes en kennis te delen met elkaar 
waarbij data decentraal in de organisaties blijft. Verschillende voorspelmodellen worden 
ontwikkeld in 1 van de 4 zorgdata-hubs en vervolgens gerepliceerd en gevalideerd in een volgende 
hub. In een publicatie in JAMA (Menger 2019) beschrijven we waarom federated learning 
noodzakelijk is, onder andere omdat we zien dat modellen mindere performance op locatie B 
hebben als ze daar worden toegepast nadat ze op locatie A zijn getraind. In een andere publicatie 
(Borger under review) tonen we aan dat federale learning inderdaad mogelijk is en dat een 
gesimuleerde horizontal federated learning omgeving op patiënt data betere voorspellingen van 
een model geeft (link: https://www.covida.org/). 
 
Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) is een programma met alle ketenpartijen in 
de verpleeghuiszorg om de secundaire informatie-uitwisseling te verbeteren. Door het 
stroomlijnen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie, het beter afstemmen van nieuwe 
uitvragen en het hergebruiken van data. Het gebruik van data wordt op een gefedereerde 
werkwijze vormgegeven waarbij door middel van datastations informatie gestructureerd kan 
worden gebruikt. Vanuit de KIK-V visie moet de rol van aanbieder en afnemer bij informatievragen 
duidelijk gescheiden worden zodat allereerst de aanbieder verantwoordelijk wordt voor het 
eenduidig beschrijven van zijn eigen “data”. Hiermee kan de afnemer dan weer een duidelijke 
“informatie-vraag” specificeren. Door de “data” aan de context van het domein te koppelen 
ontstaat de mogelijkheid om de kwaliteit van de uitwisseling van data te verbeteren. 
Interpretatieverschillen worden hiermee bijvoorbeeld direct inzichtelijk. Binnen KIK-V wordt enkel 
informatie gedeeld wanneer dat gecontroleerd (AVG proof, met toestemming, transparant) 
gebeurt. Dit wordt gewaarborgd door te werken op basis van goedgekeurde uitwisselprofielen die 
aansluiten op de afspraken. Het uitwisselprofiel is het resultaat van het matchingsproces waarbij 
de informatiebehoefte wordt uitgedrukt in termen van de model gegevens-set. Daarnaast wordt 
binnen het uitwisselprofiel de juridische en organisatorische borging binnen KIK-V vastgelegd. Denk 
hierbij aan doelbinding, maar ook aan gebruik van de analyse en welke terugkoppeling er plaats 
vindt (link: https://www.kik-v.nl). 
 
Zuyderland, CZ, TNO en CBS hebben gezamenlijk gewerkt aan een manier om de effectiviteit van 
zorginnovaties sneller te beoordelen met federale learning. Voor een goede analyse, die de 
waarde van innovaties kan valideren, is een grote hoeveelheden data nodig die binnen 
verschillende organisaties beschikbaar zijn. Gezien de gevoeligheid van de data is het hierbij 
essentieel dat de privacy en vertrouwelijkheid maximaal gewaarborgd zijn. Dit resulteerde in een 
succesvol project waarbij voor het eerst medische persoonsgegevens van 4.350 patiënten zijn 
gebruikt, die opgeslagen zijn bij Zuyderland, CBS en CZ. De analyse vond plaats door middel van 
een decentraal analyseplatform gebaseerd op Multi-Party Computation (MPC) bij TNO. Dit is een 
vorm van Privacy Enhancing Technology waarbij data volledig versleuteld en dus onleesbaar blijft. 
Daarbij is blockchaintechnologie ingezet om samenwerkingsafspraken vast te leggen en technisch 
af te dwingen én niet om data in op te slaan. De test toont aan dat deze nieuwe vorm van data 

https://doi.org/10.1016/j.radonc.2021.03.013
https://doi.org/10.1016/j.radonc.2019.11.019
https://www.covida.org/
https://www.kik-v.nl/
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analyseren tot completere inzichten én sneller verkrijgen van inzichten leidt, dan wanneer deze 
analyses op basis van één dataset zijn uitgevoerd. Het geeft een beter beeld van de zorgketen en 
de effecten van het toepassen van innovaties binnen deze zorgketens 
(link:https://www.icthealth.nl/online-magazine/effectiviteit-zorginnovaties-sneller-vastgesteld-
met-privacy-enhancing-technologies/). 
 
Meer voorbeelden zijn te vinden op https://pht.health-ri.nl/use-cases 

1 De PHT set van afspraken: Vertrouwen en Interoperabiliteit. 

Door gegevensuitwisseling decentraal te organiseren gaan diverse op zichzelf staande netwerken 

ontstaan, groot en klein. Aanbieders en afnemers kunnen deelnemen aan meerdere netwerken. Er 

ontstaat een netwerk van PHT-netwerken. Om dit mogelijk te maken is interoperabiliteit en onderling 

vertrouwen van essentieel belang. Technische en semantische afspraken, zoals de architectuur en 

standaarden, zijn belangrijke voorwaarden voor de interoperabiliteit. Het PHT-afsprakenkader heeft 

als doel om interoperabiliteit van de verschillende PHT-implementaties in de bijbehorende netwerken 

te borgen. Door gezamenlijk dit kader aan te houden kan de diversiteit van de markt en innovatie 

gestimuleerd worden en wordt tegelijk de mogelijkheid om te koppelen gegarandeerd. 

Zonder vertrouwen gaan partijen niet met elkaar samenwerken. Voor onderling vertrouwen moeten 

partijen ervan uit kunnen gaan dat de anderen zich houden aan de gemaakte afspraken en er gedeelde 

waarden en normen zijn. Hoe minder partijen in een netwerk elkaar kennen hoe minder 

vanzelfsprekend het vertrouwen is. Het PHT-afsprakenkader faciliteert algemeen geldende afspraken, 

principes en normen. Met als doel het duidelijk benoemen van de randvoorwaarden voor de 

implementatie van een PHT-netwerk. Netwerken die voldoen aan deze randvoorwaarden kunnen een 

PHT-certificaat ontvangen. Op deze wijze draagt de PHT set van afspraken bij aan het haalbaar en 

schaalbaar maken van de toepasbaarheid van decentrale data-analyse in de praktijk. 

2 Het PHT-concept draagt bij aan regie en zeggenschap over het (her)gebruik van data. 

Voorwaarden voor een (toekomstbestendig) informatiestelsel is meer eigenaarschap in het 

zorgproces en het stimuleren van het (her)gebruik van zorgdata. Dit verbetert de kwaliteit van zorg 

en verlaagt de administratieve lasten. Decentrale gegevensanalyse maakt dit mogelijk en haalbaar 

omdat de data ten alle tijden bij de bron blijft en de aanbieder zelf kan kiezen om wel/niet mee te 

werken aan gegevensuitwisselingen. Dit stelt partijen met concurrentiegevoelige data in staat om met 

hun schat aan informatie toch een bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. 

Het PHT-principe maakt gebruik van deze randvoorwaarden. Het stelt individuen of daartoe bevoegde 

organisaties in staat om data te beheren, af te schermen of te delen t.b.v. gebruik in de 

gezondheidszorg of wetenschappelijk onderzoek. Het draagt daarmee bij aan een natuurlijke 

ontwikkeling naar Findable Accessible Interoperable en Reusable, oftewel FAIR data, dat steeds meer 

als ultieme doel wordt geaccepteerd. 

3 Met de PHT-set van afspraken blijft de keuzevrijheid voor eigen systemen en implementatie 

variaties behouden: Er ontstaat een PHT-markt. 

Partijen en netwerken hebben andere voorkeuren qua functionaliteiten, registratie en systemen. Te 

veel standaardiseren is onmogelijk, onwenselijk en niet flexibel. Het volledig aan partijen zelf 

overlaten is ook geen optie. Dat brengt de interoperabiliteit in gevaar. Het PHT-principe zet in de basis 

een samenwerkingskader neer met afspraken, zoals het werken met conceptuele modellen, en open 

standaarden die nodig zijn om samenwerking te faciliteren. Het doel van deze afspraken en 

standaarden is ruimte te behouden voor keuzevrijheid in systemen, registratie en leveranciers. Om te 

voorkomen dat de zorgleverancier afhankelijk wordt van de leverancier van PHT-diensten (ontstaan 

https://www.icthealth.nl/online-magazine/effectiviteit-zorginnovaties-sneller-vastgesteld-met-privacy-enhancing-technologies/
https://www.icthealth.nl/online-magazine/effectiviteit-zorginnovaties-sneller-vastgesteld-met-privacy-enhancing-technologies/
https://pht.health-ri.nl/use-cases
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van vendor lock-in) werkt de community aan de voorwaarde dat deze diensten door meerdere partijen 

worden aangeboden. Toetreden tot de markt van PHT-diensten moet voor iedere leverancier mogelijk 

zijn. Tegelijkertijd biedt deze benadering ruimte voor innovatie. 

4 De PHT-set van afspraken biedt transparantie voor alle deelnemers. 

Decentrale gegevens-analyse maakt het mogelijk om meer transparantie te bieden over het gebruik 

van gegevens. Dit gaat niet vanzelf. De werkwijze is alleen transparant als men het 

samenwerkingsstelsel zo inricht. Het PHT-afsprakenkader bevordert daarom de werking van een 

transparant stelsel. Het biedt aan alle deelnemers duidelijkheid over hoe het stelsel werkt voor de 

samenwerking binnen netwerken. 

5 De PHT-community en de set van afspraken faciliteren een beweging om steeds meer 

decentraal te kunnen werken. De PHT houdt data decentraal, tenzij... 

Eerder in dit stuk zijn wij al tot de conclusie gekomen dat decentraal werken niet altijd wenselijk of 

mogelijk is. De verwachting is wel dat door verdere ontwikkeling van de PHT decentraal werken steeds 

vaker mogelijk wordt. Daar werkt de PHT-community op landelijk niveau gezamenlijk aan. Ook 

wanneer het niet wenselijk is om decentraal gegevens uit te wisselen biedt het PHT-afsprakenkader 

mogelijkheden zoals hybride vormen. Te denken valt aan een centrale werkwijze met decentrale 

onderdelen; op een centrale plek worden verschillende data-stations gebouwd waardoor deelnemers 

in enige mate regie over hun eigen gegevens houden. Het afsprakenkader houdt er rekening mee dat 

niet één oplossing in alle situaties past. De community is aanvullend of de evoluerende set van 

afspraken essentieel voor kennisdeling over de praktische oplossingen. 

Samenvattend maakt de PHT de uitgangspunten van een open maar met waarborgen ingebouwde 

infrastructuur in de zorg werkbaar door de ontwikkelingen die er nu al zijn en waaraan gewerkt wordt 

vanuit de community. 

• Het PHT-afsprakenkader faciliteert en stimuleert samenwerking door randvoorwaarden 

op het gebied van juridische en technische kaders, normen en principes. Het sluit hierbij 

aan op andere afsprakenstelsels uit de internationale en nationale context. 

• Binnen de afspraken wordt een markt gecreëerd voor PHT-oplossingen met de juiste 

innovatie- en kwaliteitseisen en voldoende keuzemogelijkheden. 

• Het concept wordt door de solide financieringsmodellen duurzaam. Deze 

financieringsmodellen zijn in de toekomst ook onderdeel van de PHT-set van afspraken 

en worden ontwikkeld in de PHT-community datagedreven businessmodellen 

• Transparantie door o.a. technische afspraken 

• De (door)ontwikkeling van het concept en het beheer van het afsprakenkader is een 

samenwerking in de PHT-community. Deze heeft een open karakter en community-based 

werken staat centraal. Het is van belang om deze doorontwikkeling duurzaam te 

beleggen. 

• De PHT sluit aan op be/ontstaande zorg/gezondheids informatie-landschap. 

Wat betekent dit voor u en uw organisatie? Aansluiten op het PHT-netwerk betekent dat uw 

organisatie een data-’station’ wordt bijvoorbeeld doordat u uw (meta)data machine-read-able maakt 

en werkt met internationale standaarden zoals FHIR, CDISC etc. Wanneer u met decentrale data-

analyse aan de slag wil, maak dan gebruik van de PHT set van afspraken, wordt onderdeel van het 

PHT-netwerk en deel uw ervaringen met de PHT-community. U kunt zich hier inschrijven om op de 

hoogte te blijven - bijvoorbeeld over de publicatie van de PHT set van afspraken. 

https://pht.health-ri.nl/pht-network

