
Resultaten
PHT-opstartprogramma 2020 - 2021



Wat is de Personal Health Train?

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

gezondheidsdata mogelijk maken



Waarom de PHT? 
Om een lerend zorgsysteem in een versnipperd data-landschap 
te realiseren is decentrale data-analyse nodig.
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Terugblik: 
Kick-off PHT- learning community januari 2020 tijdens het 
Health-RI event 2020

Een learning community voor 
kennisdeling over PHT-
implementatie was een goed begin. 
Voor opschaling van decentrale 
data-analyse was er echter meer 
nodig.
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Aanleiding voor het opstart-programma Personal Health Train

Achtergrond:

• Gezondheidsdata moet bij de bron (kunnen) blijven

• Decentrale data-analyse is daarom noodzakelijk
voor doelmatige, betaalbare, en privacy-respecterende data-gedreven gezondheidszorg* 

Van experimenteren naar opschalen:

• Decentrale analyse van gezondheids-gerelateerde data wordt in experimentele en academische 
context met regelmaat toegepast

• Opschaling van decentrale analyse komt niet van zelf van de grond: Er is nu sprake van marktfalen.*

*Deze stellingen worden verder onderbouwd in de position paper “Waarom is de PHT belangrijk?”



De Personal Health Train organisatie
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De PHT-communities:

Het programma-team:



Wat deed het PHT opstart-programma?

1. Werkt randvoorwaarden en afbakeningen uit.

1. Faciliteert het PHT-netwerk van (toekomstige) PHT-marktpartijen. 

2. Bereidt daarmee opschaling voor.

8**https://pht.health-ri.nl/pht-program-organization



Deliverables PHT-programma 2020 en 2021

1. PHT-program opstarten: Actieve communities

2. Verbreden van het PHT-netwerk (van onderzoek naar zorg en gezondheid)

3. Praktijkverhalen: “PHT in de zorg” en casussen

4. Paper: “Waarom de PHT?”

5. PHT-Set van afspraken eerste versie

6. Verbinding PHT in NL zorg-i-landschap

7. Voorbereiding beheer- en doorontwikkeling

9



Deliverables PHT-programma 2020 en 2021
1. PHT-program opstarten: Actieve communities

• Learning community: kennisdeling over PHT-implementatie

• Technical community: convergentie van technische definities

• Werkgroep data-gedreven businessmodellen: Businesscases voor PHT-implementatie 
en onderzoek naar meerwaarde PHT

• Community “Set of agreements”: Penvoerend over PHT-set van afspraken

• Scientific community: Wetenschappelijk onderzoek en innovatie rond de PHT

2. Verbreden van het PHT-netwerk (van onderzoek naar zorg en gezondheid)

→ Onder andere zichtbaar aan de samenstelling van de learning community, de grote en 
groeiende belangstelling voor het programma-team bij events en bijeenkomsten zoals de 
architectuur community van het informatieberaad zorg in maart 2021 en de waardering 
van de PHT door de computable award 2020.
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https://pht.health-ri.nl/pht-network/learning-community
https://pht.health-ri.nl/technical-working-community
https://pht.health-ri.nl/financing-models-community
https://pht.health-ri.nl/news/de-meerwaarde-van-de-personal-health-train-pht-welke-investeringen-en-opbrengsten-brengt-de
https://pht.health-ri.nl/set-agreements-community
https://pht.health-ri.nl/pht-network/scientific-community
https://pht.health-ri.nl/pht-network/learning-community
https://www.informatieberaadzorg.nl/over-het-informatieberaad/expertcommunities/architectuurcommunity
https://pht.health-ri.nl/news/personal-health-train-winnaar-computable-award-2020


Deliverables PHT-programma 2020 en 2021

3. Praktijkverhalen: “PHT in de zorg” en casussen

4. Paper: “Waarom de PHT?”

5. PHT-Set van afspraken eerste versie

6. Verbinding PHT in NL zorg-i-landschap
→ o.a. door inhoudelijke aansluiting van de PHT set van afspraken op DIZRA en 
outcome-doelen van het IB en feedback inhalen van de architectuur community van 
het informatieberaad zorg

7. Voorbereiding beheer- en doorontwikkeling o.a. werksessie groeipad PHT, round table
met stelsel-partijen, uitwisseling met de Standards Developing Organisations Nederland 
(SDO-NL ).
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https://pht.health-ri.nl/news/stories-work-field-personal-health-train-health-care
https://pht.health-ri.nl/use-cases
https://pht.health-ri.nl/sites/healthtrain/files/2021-10/Om%20de%20potentie%20van%20data%20in%20de%20gezondheid%2C%20welzijn%20en%20zorg%20te%20kunnen%20benutten%20moeten%20wij%20inzetten%20op%20het%20PHT-concept.pdf
https://pht.health-ri.nl/set-agreements-community
https://www.informatieberaadzorg.nl/over-het-informatieberaad/expertcommunities/architectuurcommunity
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Groeipad PHT



Innovatiefasen en - kracht
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• Implementatie-
standaard nodig

• laat de innovators 
weer innoveren

bron: engineersonline.nl



De PHT-set van afspraken:
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• Interoperabiliteit en

• Vertrouwen 

binnen én tussen 

PHT-netwerken

De PHT-community heeft met de PHT-
set van afspraken de implementatie-
standaard voor decentrale data-
analyse van gezondheidsgerelateerde
data ontwikkeld.



Decentrale data-analyse: Een netwerk van netwerken.

Uit de PHT set van afspraken:

“P5 Er kunnen meerdere PHT-netwerken zijn

• De deelnemers aan de set van afspraken vormen NIET gezamenlijk één groot

PHT-netwerk, maar er zullen verschillende PHT-netwerken ontstaan. Deze

netwerken kunnen van elkaar verschillen. Zij ontstaan vaak naar aanleiding van

een bepaald doel. Bijvoorbeeld data-ondersteunde kwaliteitsverbetering of

data-ondersteunde keuzehulp bij ingewikkelde aandoeningen. Daarom kunnen

de netwerken verschillen in bijvoorbeeld de toegepaste technische

implementatie voor decentrale data-analyse.
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Keuzeondersteuning Oncologie Data-ondersteunde kwaliteitsverbetering

Kosteneffectiviteit Zorginnovatie Beleidsontwikkeling Onderzoek

Gezondheidsbevordering

Citizen-Science

Decentrale data-analyse: Een netwerk van netwerken.
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Het programma-team:

Zorginnovatie

Health-RI

KIK-V

Registratie

Het tijdelijke PHT-opstartprogramma: 
Een coalition of the doing van meerdere PHT-netwerk



De Personal Health Train – drie jaar terug

Governance
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“De set van afspraken stelt een netwerk van organisaties in staat om decentrale 

gegevensanalyse op basis van data aan de bron onderling toe te passen”

Privacy

Interoperabiliteit

Authenticatie?

Wie betaalt er?
Infrastructuur

Samenwerken

‘Docker’ of toch wat anders?

Stabiliteit



De Personal Health Train – een set van afspraken

• Waarom een set van afspraken?

- Verzameling technieken en afspraken om decentrale data analyse mogelijk maken

- Multi-interpretabel concept en kent een diversiteit in technische oplossingen

- PHT is meer dan alleen techniek

- PHT kan niet door één partij worden vormgegeven

• Afspraken om vertrouwen & interoperabiliteit bij decentrale data analyse te vergroten; 

- Borgen interoperabiliteit tussen PHT-implementaties in verschillende netwerken.

- Benoemen van randvoorwaarden voor implementatie van een PHT netwerk. 

- Benoemen van de samenhang met andere initiatieven. 

- Borgen voorwaarden om een reëele markt te krijgen voor PHT diensten
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“De set van afspraken stelt een netwerk van organisaties in staat om decentrale 

gegevensanalyse op basis van data aan de bron onderling toe te passen”



Set van afspraken
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Nog niet klaar…
• Hoe houden we elkaar aan de afspraken

• Hoe gaan we om met zoveel diversiteit in grootte en complexiteit van netwerken

• …
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Data driven business modellen (1/2)

Aanleiding

De PHT maakt het mogelijk om data te ontsluiten 

voor zowel:

- Wetenschappelijk onderzoek

- Productontwikkeling en Post Market 

Surveillance

- Aantonen van waarde van zorginnovaties

Dit biedt kansen voor het zorgsysteem, omdat 

zorginnovaties sneller naar de markt gebracht 

kunnen worden
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Dit introduceert vraagstukken voor organisaties in 

het zorgsysteem die data beheren, zoals:

- Hoe zorg ik data ik mijn organisatie 

efficiënt inricht om data gebruik mogelijk 

te maken (patiënt-toestemming uitvragen, 

compliance checks uitvoeren, …) 

- Welke kosten moet ik maken om data 

beschikbaar te stellen?

- Wat is een reële vergoeding voor het 

beschikbaar stellen van data?



Data driven business modellen (2/2)
Ambitie

• Afspraken maken over reële vergoeding voor het beschikbaar stellen van data

• Afsprakenstelsel PHT aanvullen met richtlijnen voor de inrichting van 
datagedreven business modellen voor partijen in het zorgsysteem

Resultaten

• Community Datagedreven business modellen geformeerd

• Nut en Complexiteit van Datagedreven business modellen worden onderkend

• De Noodzaak is nog niet voor iedereen evident

• Bijdrage aan ZiNL onderzoek naar kwalitatieve kosten en baten van PHT

Uitdagingen

• Business model vraagstukken worden nog niet actief gesteld door organisaties 
in het zorgsysteem die data beheren 

• Aansluiting met implementatie trajecten versnelt oplossing van vraagstukken
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Effectiviteit van een e-health coach onderzoeken, met behoud 
van privacy

Voorbeeld onderzoeksvragen:

• Wat is de impact van de inzet van een e-healthcoach bij 
Zuyderland, op de zorgverbruik en zorgkosten van 
patiënten?

• Is binnen die patiëntenpopulatie, die impact gelijk voor 
patiënten met verschillende inkomensniveaus of 
opleidingsniveaus?

Conclusie:

• Door middel van gebruik van Secure-Multi Party 
Computation en een actief query controle mechanisme 
is gebleken dat bijzondere persoonsgegevens met 
behoud van privacy te analyseren zijn.
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Technologie:



Onderzoek – Scientific Community



Personal Health Train van onderzoek naar tool: De treinen rijden.
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100

2018 2019 2020 2021

Groei van projecten en publicaties



Andere relatie nodig tussen onderzoekers en PHT

Onderzoek zal blijven innoveren 

• Automatische consent

• Automatische ethiek

• FAIR data economie

• Verticale partities

• Zeldzame ziektes 

• Governance / ELSI

• Semantiek / FAIRification

• Integratie van PHT netwerken

• Personal Lockers / SOLID Pods
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...maar wil vooral gebruiken en waarde laten zien!!!

Maar we komen hier niet aan toe als we een programma moeten trekken & infrastructuur moeten blijven ondersteunen (en daar zijn we 
ook slecht in…)

We willen ons concentreren op de vragen in de PHT (de treinen) en het ondersteunen van onderzoekers



Opstartfase afronden en nieuwe fase in

• We hebben met zijn allen prachtig werk geleverd op zeer diverse terreinen

• Dit hebben we gedaan op basis van geloof in het concept 

• De PHT heeft zich bewezen in heel veel projecten, proof-of-concept, prototypes, drafts etc.

• Gedachtegoed van gefedereerde data infrastructuren wordt zeer snel de norm

• Maar, we moeten nu opschalen 

- Van een verzekeraar naar alle zorgverzekeraars

- Van een bestuursorgaan naar de overheid

- Van een stichting met een ontwikkelafdeling naar een service provider

- Van een onderzoeksorganisatie naar Health-RI

- Van een set van afspraken naar een norm

• Als we niet opschalen houden we non-interoperabiliteit, puntoplossingen, unsupported tools en krijgen we nooit een nationale, operationele, 
betaalbare, gezondheidsdata-infrastructuur. 

• Als we wel opschalen, dan gebruiken we de huidige energie maximaal, zijn we ideaal gepositioneerd voor de data & AI revolutie, behouden we
Nederlandse positie als innovatiepower en 

• KUNNEN WE DATA GEBRUIKEN VOOR DUURZAME EN GEPERSONALISEERDE GEZONDHEID EN ZORG

• Nu is het moment
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