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Dit document is opgesteld door het Health Data Platform Team van e/MTIC en beschrijft de visie 
op en concrete stappen naar de realisatie van een gezondheidsdata platform dat gebruikt kan 
worden voor data gedreven onderzoek over diverse entiteiten in de gezondheidszorg. Hoewel een 
dergelijk platform nog niet bestaat is een belangrijk element van onze visie dat het wordt 
gerealiseerd met maximale gebruikmaking van reeds elders ontwikkelde componenten (zowel 
technisch als organisatorisch) en dat voldoende kritische massa wordt bereikt om een dergelijk 
platform goed en economisch verantwoord te kunnen onderhouden.  Het doel van dit document is 
om een open interactie met andere partijen die  functionaliteiten hebben ontwikkeld of daar mee 
bezig zijn mogelijk te maken en eventuele samenwerking in de realisatie van het platform te 
kunnen bespreken. 
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1. Inleiding 
 

Het Eindhoven Medical Technology Innovation Center, e/MTIC, is een onderzoek 
samenwerkingsverband met de partners Catherina Ziekenhuis,  Máxima Medisch Centrum, 
Kempenhaeghe centrum voor slaap en epilepsie, TU/e en Philips.  

Het doel van deze samenwerking is om een aanzienlijke versnelling te bereiken in de introductie van 
klinische innovaties in de gezondheidszorg die tegen lagere kosten een betere patiënt-uitkomst 
opleveren. Op dit moment wordt in dit samenwerkingsverband door meer dan 60 PhD studenten 
onderzoek gedaan op het gebied van cardiologie, perinatologie en slaapstoornissen. In totaal zijn 
meer dan 100 onderzoekers en stafmedewerkers betrokken. 

In toenemende mate wordt in het onderzoek gebruik gemaakt van grote hoeveelheden 
patiëntgegevens maar ook gegevens uit sensoren in de nieuwste hulpmiddelen, die met behulp van 
data analyse, algoritmiek en kunstmatige intelligentie, tot nieuwe inzichten kunnen leiden in 
diagnose en behandeling, mede door de inzet van technologie. Dit levert niet alleen relevante 
resultaten op binnen de genoemde vakgebieden maar ook over de vakgebieden heen, dankzij het 
gebruik van gemeenschappelijke methoden en infrastructuur.  

Het is de verwachting dat data analyse een steeds grotere rol gaat spelen in preventie, diagnostiek 
en behandeling van nagenoeg alle aandoeningen. Daarmee is ook het belang duidelijk van een zgn. 
Health Data Platform, waar grote hoeveelheden data uit complementaire bronnen op een veilige, 
betrouwbare en privacy respecterende manier kunnen worden opgeslagen, gedeeld en onderzocht. 
Dit biedt dan ook weer nieuwe mogelijkheden voor het data onderzoek zelf. 

Een dergelijk platform kan alleen op grotere schaal economisch rendabel gebouwd én onderhouden 
worden. Om die reden werkt e/MTIC aan een platform dat met partners gerealiseerd kan worden en 
dat zich leent voor opschaling in zowel diepte (hoeveelheid data en toepassingen binnen een 
specifiek medisch domein) als in de breedte (gebruik door en over meerdere medische domeinen in 
de gezondheidszorg). Juist het samenbrengen van data uit verschillende disciplines, instituten, en 
mogelijk registraties kan tot de gewenste doorbraken in de gezondheidszorg leiden. Een dergelijk 
multi-domein en multi-partner data platform is in Nederland niet beschikbaar. 

Voor het realiseren van een dergelijk Health Data Platform zijn specifieke rollen vereist voor bestuur 
en techniek. Dit document beoogt de uitgangspunten voor een dergelijk platform, de geplande 
ontwikkeling en opschaling, en de bestuurlijke aspecten (governance) te behandelen.   
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2. Kritische elementen in het ontwerp van een Health Data Platform 
 

De Health Data Board, met ICT vertegenwoordigers van de vijf e/MTIC partners heeft begin 2019 een 
zgn. requirements definition studie afgesloten naar de specificaties van een Health Data Platform 
(HDP). Deze specificaties betreffen een set van functionele eisen, ‘wat het platform moet kunnen 
doen volgens de gebruikers’ en een set van niet-functionele eisen, ‘hoe het platform dingen moet 
kunnen doen volgens de gangbare normen, wetgeving en regels in de gezondheidszorg’. Met name 
de laatste set is zeer belangrijk en betreft zaken als privacy, veiligheid, betrouwbaarheid, 
schaalbaarheid, onderhoudbaarheid, porteerbaarheid van data, interfaces… maar ook zaken als 
gebruiksgemak. Terwijl de realisatie van deze eisen enerzijds afhankelijk is van een goede 
systeemarchitectuur, technologie en protocollen, zijn er ook belangrijke taken op bestuurlijk niveau 
in de operationele toepassing van het HDP: 

- het beoordelen van de kwaliteit van de domein data voordat deze zal worden toegelaten; 
- het beoordelen van onderzoeks- en toepassingsvoorstellen (studie protocol); 
- het beslissen over wie toegang heeft tot welke (meta) data; 
- het beheren van ‘sleutels’ tot de verschillende datasets (pseudonimiseren); 
- het beslissen over toegang tot de onderzoek omgeving; 
- het regulier (doen) auditen op kwaliteit (inhoud en proces) en toegankelijkheid; 
- het valoriseren van geboden oplossingen; 
- het beheren van de data en de metadata studie catalogus; 
- het verlenen van goedkeuring voor het gebruik van uitkomsten voor publicatiedoeleinden; 
- het goedkeuren van high level technische of procedurele wijzigingen op of aan het platform; 
- … 

 
Een aantal van deze onderwerpen vormen in het algemeen een publiekstaak (bijv. voor de regionale 
of landelijke overheden, mogelijk via gespecialiseerde publiek-private samenwerking. Ook in de 
exploitatie van een Health Data Platform is een publieke taak weggelegd (tarieven, subsidies).  

Het gaat te ver om alle specificaties hier te behandelen maar aandacht voor niet-functionele 
aspecten (en dus voor de architectuur van het platform) in de ontwerpfase voorkomt vastlopen in de 
toekomst en excessieve kosten voor herstel. Daarom is het van belang om installaties én processen 
in een gecontroleerde praktijk uit te proberen alvorens deze op te schalen naar een groot aantal 
gebruikers of naar andere domeinen. De creatie en toepassing van het e/MTIC Health Data Platform 
moet in het kader van een opschaling dus gezien worden als een ‘Living Lab’ of ‘Large Scale Pilot’, 
zowel qua inhoud (nieuwe diagnostiek en behandelingen) als qua implementatie. 

Voor een multi-domein Health Data Platform zijn de volgende elementen van belang (niet extensief):  

- Een universele methode om geautoriseerd en gepseudonimiseerd data uit te wisselen voor 
onderzoek via universele interfaces en een standaard protocol. Het e/MTIC platform biedt 
een manier om ‘best practices’ te ontwikkelen; 

- Het behoud van lokaal eigenaarschap van primaire patiënt data bij deelnemende partijen 
(ziekenhuizen), d.w.z. dat het data platform is gebouwd op een gedistribueerd systeem van 
primaire data onder lokale verantwoordelijkheid (conform GDPR); 

- Autorisatie van een klinische studie met gegevensgebruik door een Medisch Ethische 
Toetsingscommissie (METC), een publieke verantwoordelijkheid; 
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- Het beheer van de ‘sleutel’ die data bestanden vanuit verschillende domeinen aan elkaar 
kan koppelen bij een vertrouwde onafhankelijke partij (‘Trusted Third Party’); 

- Het beschikbaar stellen van gepseudonimiseerde en geautoriseerde, tijdelijk houdbare 
subsets van primaire data voor onderzoek. Zulks via een universeel ‘Portal’; 

- Het aanbieden van een meta data catalogus aan onderzoekers ter voorbereiding van hun 
onderzoek aanvraag; 

- Het aanbieden van een gemeenschappelijke (voor zover niet door IPR beperkte) bibliotheek 
van data cleaning en data analyse methoden, algoritmen, deep learning, AI, statistiek…; 

- Het aansluiten bij bewezen activiteiten elders in Nederland en mogelijk daarbuiten, zonder 
opgehouden te worden door intenties. Hergebruik van elders ontwikkelde functionaliteiten. 
Het eventueel gemeenschappelijke aanpakken van bepaalde nieuwe functies volgens 
nationale normen (VWS); 

- Het verkrijgen van volledige transparantie van het systeem, het gebruik en resultaten, 
transparantie van resultaten (valorisatie van behandelingen) naar stakeholders teneinde het 
noodzakelijke vertrouwen te creëren voor toepassing in de klinische realiteit. Het scheppen 
van de mogelijkheid om een geïntegreerd beeld te krijgen van zorg in de keten; 

- Het bieden van een platform voor de opleiding van een nieuwe generatie klinische 
wetenschappers, artsen, zorgverleners, en onderzoekers. 

 

Het e/MTIC team heeft een architectuur voorgesteld die aan deze eisen voldoet die zij wil toepassen 
in haar werkgebied. De architectuur is schematisch weergegeven in figuur 1. De primaire 
patiëntgegevens verblijven bij de klinische partner en uitsluitend gepseudonimiseerde data wordt 
(tijdelijk) op basis van een goedgekeurd studie protocol overgedragen aan het Health Data Platform. 
Hier kan het voor de duur van een onderzoek ter beschikking gesteld worden aan onderzoekers 
volgens een standaard workflow (portaal) met gebruikmaking van een bibliotheek aan analyse 
methoden. De data verlaat het platform niet. Ook wordt de gedetailleerde beschrijving en 
autorisatie van elk onderzoek gedocumenteerd in dit platform.  
Zolang men standaard interfaces en principes (API’s, FAIR) toepast en onderhoudt, is deze 
architectuur schaalbaar naar onder andere  

- het aantal onderzoekers op een bepaald vakgebied of vakgebieden in het platform  
(study workspaces); 

- het aantal deelnemende klinische partijen binnen één domein (bijv. in cardiologie naar 
andere zorginstellingen of patiëntenverenigingen); 

- het aantal klinische data domeinen met gemeenschappelijk belang (bijv. uitbreiding van de 
huidige e/MTIC domeinen cardiologie, perinatologie en slaapstoornis met oncologie of 
neurologie om daarin kruisverbanden te onderzoeken); 

- het aantal commerciële partners en universiteiten dat bijdraagt aan het  onderzoek; 
- alsook naar ketenpartners in de gezondheidzorg (bijv. huisartsen) of belendende 

vakgebieden die indirect of niet gerelateerd zijn (bijv. thuiszorg, GGZ). 
 

Het is zeer belangrijk zich te realiseren dat de architectuur, maar ook het operationele beheer (zie 
volgende paragraaf) van een onderzoek platform nauwelijks zal afwijken van een platform dat in de 
klinische praktijk wordt toegepast (niet inbegrepen kritische zorg systemen). Immers, bewezen 
inzichten en behandelingen die zijn verkregen uit data analytisch onderzoek zullen vervolgens 
worden gekopieerd naar de klinische praktijk en binnen de zorginstelling worden toegepast op eigen 
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data. Een dergelijke snelle transfer van innovatieve methoden is één van de doelstellingen van 
e/MTIC en afhankelijk van de implementatie kan dat een grote mate van conformiteit vereisen die 
het best wordt verkregen op één en hetzelfde platform, met firewalls voor verschillende gebruikers.  
Daarnaast geldt het belang van alle niet-functionele eisen onverminderd voor zowel de 
onderzoeksfase als de klinische fase terwijl de functionele eisen voor de klinische fase een subset 
zullen zijn van die van de onderzoeksfase.  

Het ligt dus voor de hand om voor een integrale aanpak te kiezen die uiteindelijk zowel de klinische 
praktijk als het onderzoek ondersteunt. Dat geldt in nog sterkere mate voor het operationele beheer 
van domein data en onderzoeksgegevens, dat hieronder wordt besproken.  

 

 

Figuur 1 Schematische weergave van de architectuur van het Health Data Platform. De primaire data bevindt zich bij de 
klinische eigenaar (‘Participating Institutions’, aan de linkerzijde) in de vorm van opgenomen signalen, beelden, registraties 
en uitsluitend een gepseudonimiseerde subset van deze data wordt (tijdelijk) beschikbaar gesteld aan onderzoekers op het 
Health Data Portal. Voor de pseudonimisatie, autorisatie en controle van data is een onafhankelijke organisatie (‘Trusted 
Third Party’, TTP) noodzakelijk ten behoeve van onderzoek. Het platform biedt een standaard workflow en een uitgebreide 
catalogus van onderzoeksondersteunende tooling. Na het doorlopen van alle stappen komt de data beschikbaar in het 
Health Data Platform voor onderzoek (en beschikbaar via study workspaces). 

Van belang zijn ook de verschillende niveaus van data aggregatie en hun toegankelijkheid. Dit is 
weergegeven als 4 laags piramide in onderstaande figuur 2: De oranje top van de data piramide 
geeft een beschrijving van type data en van belang om onderzoeker inzicht te geven in welke data 
mogelijk voor hun onderzoek van belang kan zijn en wordt aangeboden in de onderzoekscatalogus 
(z.g. meta-data). De lichtblauw en donkerblauw gekleurde data volgen de uitgebreide goedkeurings 
en pseudonimiseringsprocessen en zijn uitsluitend op basis van geautoriseerde studie protocollen 
voor onderzoekers beschikbaar. 
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Figuur 2 Schematisch overzicht van de verschillende lagen van data. De donkerblauwe basis van de piramide 
vertegenwoordigt de ruwe, specifieke data van patiënten in gezondheidsinstellingen of real time monitoring data met 
expliciete toestemming. Daarboven is een laag met relevante informatie over de persoon in de context van een studie. Deze 
informatie is niet vrij toegankelijk en alleen in gepseudonimiseerde vorm voor geautoriseerde onderzoekers. De top van de 
piramide is geaggregeerde beschrijvende data die onderzoekers kan helpen bij het selecteren van relevante data sets, 
waarvoor zij autorisatie willen aanvragen.  

 

3. Kritische elementen in het gebruik en het onderhoud  
van een Health Data Platform 

 

Naast de kritische elementen in het ontwerp van een Health Data Platform is het ontwerp van het 
operationeel beheer ervan minstens zo belangrijk. Een aantal belangrijke operationele aspecten zijn: 

Op bestuurlijk gebied: 

- Medisch Ethische Toetsing van onderzoeksvoorstellen; 
- Onafhankelijk privacy toezicht en management; 
- Kwaliteit en veiligheidstoezicht en management;  
- Toezicht op toegankelijkheid (van systeem en resultaten); 
- Autorisatie van gegevensoverdracht, autorisatie van personen die onderzoek mogen doen; 
- Portfolio management (welke domeinen, onderwerpen, partners); 
- Wijzigingsmanagement (change management control); 
- Auditeerbaarheid, inspectie en algemene supervisie (financieel, proces, rapportage). 

 

Op ICT gebied: 

- Het bieden van ondersteuning en training voor (nieuwe) gebruikers; 
- Het begeleiden van onderzoekers in processen en procedures; 
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- Het bieden van een gegarandeerde uptime van het platform en netwerk infrastructuur, in 
klinische omgeving 24/7/365, maar ook voor onderzoekers in avond en weekend; 

- Het uitvoeren van updates, permanent onderhoud i.v.m. het doorvoeren van systeem; 
verbeteringen en software updates (intern, extern); 

- Het beheren van licenties van onderzoeks-software; 
- Het onderhoud van (open) interfaces (die overigens zeer goed op slot kunnen); 
- Het integreren van nieuwe functionaliteit (veelal resulterend uit onderzoeksprojecten); 
- Communicatie en rapportage naar stakeholders, KPI’s; 
- Verkrijgen en onderhouden van relevante (healthcare) certificering en audits (kwaliteit, 

integriteit, security), zoals FAIR principes; 
- Het uitbreiden van de bibliotheek van pseudonymisatie tooling voor nieuwe data formaten; 
- Drijvende kracht zijn achter data standaardisatie en interoperability initiatieven, om 

uitwisseling te vereenvoudigen en vindbaarheid te vergroten; 
 

Op verschillende punten in het proces zijn belangrijke beslissingen nodig zijn voor het vrijgeven en 
gebruik van data. Dit begint met het besluit om uitwisseling van gepseudonimiseerde data vanuit de 
klinisch omgeving naar het Health Data Platform mogelijk te maken voor studies. Dat betekent nog 
niet dat er ook daadwerkelijk gegevens worden verzonden. Hiervoor is onafhankelijke toestemming 
vereist voor het uitvoeren van de betreffende studie (goedkeuring van het studie protocol door een 
medisch-ethische toetsingscommissie) en vervolgens voor het gebruik van gespecifieerde data in de 
studie omgeving en voor het gebruik van evt. eerdere resultaten en methoden uit de bibliotheek 
(door de TTP). Die laatste beheert derhalve de toestemmingverklaringen die door de patiënt 
gegeven is voor gebruik van zijn/haar data en de toegangsverklaring van het ziekenhuis tot de data.  

Deze functies vereisen een duidelijke bestuursvorm met verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
en hebben een sterke publieke rol (regionaal, mogelijk gedelegeerd vanuit nationaal niveau). 

 

4. Partnership benadering 
 

e/MTIC heeft in het afgelopen jaar, na het afronden van een gedetailleerde requirements definition 
studie, zowel op ICT technisch gebied als op bestuurlijk gebied (verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en aansprakelijkheden in relatie tot privacy en security) een universele Health Data 
Platform architectuur ontwikkeld. Vervolgens is gekeken naar tientallen initiatieven in Nederlandse 
centra waar aan data platforms wordt gewerkt, in het algemeen voor lokaal gebruik binnen één 
juridische organisatie (data uitwisseling tussen universiteitsziekenhuis en eigen universiteit).  

Hieruit zijn opties voor samenwerking naar voren gekomen waarbij componenten die reeds 
bewezen zijn in lokale context kunnen worden ingezet in het e/MTIC platform voor gebruik over en 
door verschillende organisaties (multi-partner). Dat is geen kant en klare oplossing en vereist nog 
veel integratiewerk.  

Het uitgangspunt is echter dat partijen die een deel van de oplossing hebben of daar in een ver 
gevorderd stadium aan werken worden uitgenodigd in een samenwerkingsverband, waarbij zij 
collectief elkaars service provider worden en daarmee de verantwoordelijkheid nemen voor één 
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convergente oplossing. Daarbij ontstaat een veel beter economische onderbouwing omdat het 
aantal gebruikers zal toenemen en de ontwikkel en onderhoudskosten kunnen worden gedeeld over 
meer partijen. Ook kan een sterker positie ingenomen worden naar derden die ICT services leveren 
alsmede een gemeenschappelijke interpretatie van AVG/GDPR worden ontwikkeld.  

De technische implementatie van het platform vormt daarmee één deel van de organisatie, ‘het 
Health Data Portal’. Voor het gebruik van data via dit platform zal echter een aparte (juridische) 
organisatie vereist zijn (stichting) met een sterk publieke rol, de zgn. Trusted Third Party of TTP. Deze 
organisatie beheert de verkregen autorisaties voor het gebruik van data. Meer details zijn 
uitgewerkt in een separate studie over het governance model. Dit zal worden besproken in 
paragraaf 5.2. 

Momenteel werkt het HDP team van e/MTIC aan een economische onderbouwing van het platform, 
in gesprekken met potentiele partners die delen van dit platform kunnen bijdragen. 

 

5. Mogelijkheden voor een gedeeld Health Data Platform  
op (inter)regionaal niveau 

 

Uit bovenstaande zal duidelijk zijn dat het opzetten en onderhouden van een Health Data Platform 
een serieuze zaak is die aanzienlijke middelen zal vereisen. Daarom is het van belang een schaalbaar 
concept neer te zetten waarbij: 

- de vaste kosten over zoveel mogelijk gebruikers worden verdeeld; 
- de variabele kosten sublineair schalen met het aantal gebruikers; 
- lering en beste praktijken worden gedeeld; 
- er een gemeenschappelijk onderhoud en ontwikkelteam gevormd wordt met een 

gemeenschappelijk wijzigingsbeleid (change control board); 
- elementen (zowel technisch als procedureel) die niet specifiek zijn voor een bepaald 

domein of vakgebied worden hergebruikt (standaardisatie); 
- kwaliteit wordt geborgd; 
- een stimulans ontstaat om toe te treden tot het gemeenschappelijk platform in plaats van 

een eigen ontwikkeling te starten. 
 

Echter, het dilemma is dat het betrekken van álle mogelijke stakeholders die interesse zouden 
kunnen hebben in een dergelijk platform tot een aanzienlijke vertraging kan leiden, terwijl een 
volledige lokale bottom-up benadering zou kunnen leiden tot een dermate specifieke oplossing dat 
deze niet schaalbaar meer is naar andere partijen. 
Bovendien kan het niet-betrekken van andere stakeholders leiden tot een golf van ‘doe het zelf’ 
activiteiten. e/MTIC zal in ieder geval zoveel mogelijk hergebruiken van bewezen ontwikkelingen 
elders en nauw willen blijven samenwerken met de ontwikkelingspartners. Het ‘bouwen’ van een 
Health Data Platform zal dus bij voorkeur een integratie inspanning zijn. 
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5.1 Algemene aspecten 
 
e/MTIC stelt voor om éérst een oplossing te creëren met de noodzakelijke partners (e/MTIC +) 
beperkt tot hun specifieke data toepassingsdomeinen in onderzoek voor gezondheidszorg, als 
pilot/leermodel. Na gebleken robuustheid van het platform zal  deze oplossing naar andere 
domeinen in het onderzoek, in klinische toepassing en naar nieuwe klinische- en/of 
onderzoekspartners worden opgeschaald.  

Voor toepassingen op gebieden die buiten het gezondheid- en zorgdomein vallen kan eventueel een 
separate kopie van het platform worden gebruikt, maar deze optie ligt geheel buiten de scope van 
dit project. 

Het opschalen in een té vroeg stadium zou betekenen dat er juist problemen of onvolledige 
oplossingen worden opgeschaald. De voorgestelde architectuur is echter zodanig dat een opschaling 
en uitbreiding principieel mogelijk is, met name als besloten kan worden tot een standaard interface 
met de databronnen (‘institutes’) in figuur 1. Het stimuleren van het gebruik van zo’n standaard 
interface zou een belangrijke rol kunnen zijn voor de (regionale) overheid. 

Parallel aan de creatie van het Health Data Platform op ICT gebied, dient gewerkt te worden aan een 
bestuursstructuur waar het platform uiteindelijk in kan worden ondergebracht. Ook dit zou goed 
kunnen passen bij de publieke taak, gekoppeld aan de maatschappelijke aspecten van privacy en 
vertrouwen.  

Voor het dekken van de kosten van het ontwerp en de ontwikkeling van dit platform wordt 
momenteel een plan gemaakt, waarbij een mede investering van de (regionale) overheid wordt 
verwacht, aangezien dit platform een interregionale rol moet gaan vervullen. Deze investering zal 
zich terugverdienen in de kosten en uitkomsten van de gezondheidszorg in de regio’s.  

Voor het operationeel beheer van het platform zijn IT professionals nodig en zal men rekening 
moeten houden met terugkerende onderhoudskosten. Deze kosten moeten uiteindelijk gedekt 
worden door de gebruikers en een van de mogelijkheden hierbij is dat onderzoekers maar ook 
klinische gebruikers een ‘pay per use’ hebben. Onderzoekers dienen derhalve een kostenpost in hun 
onderzoeksbudget op te nemen voor het gebruik van het data platform wat in wetenschappelijk 
onderzoek in de Verenigde Staten heel gebruikelijk is.  
De verwachting is echter dat de onderhoudskosten minder dan lineair schalen met het aantal 
gebruikers, waardoor er een aantrekkelijke propositie ontstaat voor partijen om deel te nemen, met 
name wanneer ook gebruik in de klinische praktijk een aanvang neemt. Het is namelijk waarschijnlijk 
dat onderzoeksresultaten leiden tot algoritmen die vervolgens in ziekenhuizen lokaal kunnen 
worden toegepast. Nieuwe partners zouden een ‘entry fee’ moeten betalen die bijdraagt aan het 
terugverdienen van de investering in de creatie van het platform. Deze bijdrage is altijd veel lager 
dan wat men zou moeten investeren in ‘doe het zelf’ (voor zover dat zelfs mogelijk is) maar collectief 
zouden de creatiekosten in belangrijke mate moeten worden terugverdiend. 

De ‘entry fee’ kan ook voldaan worden in de vorm van een geoormerkte toekenning van financiële 
steun aan partijen die de overheid bijeen wil brengen ten bate van de gezondheidszorg in de regio.  
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Op dit moment is er nog geen enkelvoudige juridische entiteit die de volledige creatie van het 
platform gaat managen, inclusief financiering. Echter, het is waarschijnlijk dat vertegenwoordigers 
van een aantal samenwerkende partijen de verantwoordelijkheid nemen voor de oprichting van een 
juridische entiteit (stichting) die het beheer van het Health Data Platform moet gaan voeren, terwijl 
andere vertegenwoordigers vanuit met name de (semi-)publieke sector de ‘Trusted Third Party’ 
zouden kunnen vormen. Op dit moment bestaan er reeds TTP’s maar het wordt aanbevolen een 
toegewijde TTP op te richten die zich uitsluitend bezig houdt met onderzoeksdata voor gezondheid 
en zorg. Deze TTP gaat over het gebruik van de data  en niet over het onderhoud van het platform. 

 

Figuur 3. Schematische weergave van de 2 juridische entiteiten (stichtingen) nodig voor het functioneren: de  Health Data 
Portal vormt de ICT infrastructuur die wordt bestuurd door vertegenwoordigers van deelnemende partners in HDP en de 
TTP die wordt bestuurd door publieke vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van gezondheidsorganisaties 
(ziekenhuizen), die ook partner in het HDP kunnen zijn.  

Het (uitbestede) onderhoud van het platform zou goed kunnen landen bij een private partij onder 
toezicht van een collectief bestuursorgaan dat toeziet op het gebruik van open standaardaarden, 
data portabiliteit, budgetten, security en operationele performance en dat prioriteiten stelt bij 
upgrades (change control board) zoals geschetst in figuur 2. 

Toezicht op en autorisatie van het gebruik van data vindt op een hoger niveau plaats in het TTP 
waarin vertegenwoordigers van de (semi-)publieke organisaties zitting hebben (overheid, 
wetenschap, gezondheidszorg). Dit wordt verder toegelicht in de volgende paragraaf.  
 

5.2 Bestuursmodel (concept) 
 

Het bestuur van het Health Data Platform dient de volgende elementen in zich te hebben:  

- Toelatingsfunctie nieuwe partners, data domeinen en vakgebieden (portfolio) of 
autoriseren van kopie platforms; 

- Financiële en operationele verantwoordelijkheid; 
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- Evt. uitbesteding van de operationele functie aan derden; 
- Beleid ten aanzien van verdere ontwikkeling (wijzigingscommissie), ICT, standaarden, 

interface management, licenties, FAIR, documentatie en support voor gebruikers; 
- Stakeholder management van alle partners. 

 

De operationele functie betreft een permanente staf die niet alleen de ICT onderhoudt maar ook alle 
processen en beheersfuncties naar gebruikers. In het algemeen is dit een organisatie waarbij alleen 
het beleidsniveau met enkele specialistische functies op de loonlijst staat en waarbij het 
operationele beheer wordt uitgevoerd door gekwalificeerde bedrijven op contractbasis. Lock-in 
dient hierbij te worden voorkomen maar goede performance en bijdrage aan continue innovatie 
moet worden beloond. 

De volgende figuur schetst de positie van de TTP in de keten: 

 

Figuur 4. Schematische weergave van de regelgeving die van toepassing is op data gedreven onderzoek met het Health 
Data Platform, met daarin de reikwijdte van wetgeving WGBO, WMO en AVG. O1-O3 zijn onderzoekers op het HDP. 
Vermeld is de ISO/NEN standaard 7524 voor gegevensuitwisseling. 

- De relatie patiënt  gezondheidsinstituut valt onder de Wet Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO) 

- De relatie patiënt  gezondheidsinstituut valt onder de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) 

o Onderzoek valt onder de WMO als het aan de volgende twee voorwaarden voldoet 
 Er is sprake van medisch wetenschappelijk onderzoek én 
 Personen worden aan handelingen onderworpen of hen worden 

gedragsregels opgelegd 
o Onderzoek dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 

(WMO) valt moet vooraf (erkende METC of de CCMO) worden getoetst  
- De relatie patiënt  gezondheidsinstituut valt onder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) 
 

De TTP speelt dus een sleutelrol tussen de bronnen van data (patiënten en gezondheidsinstellingen) 
en de distributeur en gebruikers van gepseudonimiseerde data (HDP en onderzoekers).  
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6. Tot slot 
 

Met alle technische argumentatie zou men het maatschappelijk belang van digitale ondersteuning 
van het medisch onderzoek gemakkelijk uit het oog kunnen verliezen. Maar de voordelen van een 
gemeenschappelijke Health Data Platform aanpak zijn divers en concreet: 

- De winst van het ontwikkelen van een Health Data Platform ligt niet alleen in een bijdrage 
aan de economische ontwikkeling van de groeiende medische sector, maar ook in het 
samenwerken aan een gezonde, leefbare samenleving met nieuwe preventie en 
behandelmethoden; 

- Het platform stimuleert en faciliteert samenwerking tussen medische domeinen en 
gezondheidsorganisaties en onderzoeksinstituten (die tot nu toe vaak zelfstandig 
opereerden); 

- Het versterkt de samenwerking tussen de instanties in het vergroten van kwaliteit en 
snelheid van introductie van innovaties bij de patiënt en/of professional; 

- Het concept is schaalbaar op verschillende niveaus en sluit aan bij de nationale agenda’s 
(digitalisering, gezondheidszorg, …); 

- Het platform is een concreet voorbeeld naar externe stakeholders van digitalisering in de 
gezondheidszorg; 

- Het platform maakt de onveilige ad-hoc oplossingen die vandaag de dag worden gekozen 
overbodig. 

 

Dit stuk is gebaseerd op de visie van e/MTIC en in het bijzonder de Health Data Board van e/MTIC, 
waarbij de scope is uitgebreid naar een interregionale aanpak. De visie sluit goed aan bij de visie van 
Health RI en een aantal andere belangrijke partijen in het health data netwerk in Nederland die 
samen deze visie zouden kunnen realiseren. De uitbreiding naar een interregionale aanpak is 
significant op het gebied van financiering (het bouwen en operationaliseren van een platform voor 
meer algemeen gebruik), bestuur (model dat schaalbaar is naar provinciaal niveau met meerdere 
partijen) en flexibilisering van implementatie.  
Deze visie biedt hopelijk de inspiratie om te komen tot de noodzakelijke samenwerking van partijen 
om te komen tot een geïntegreerd, multi-party health data onderzoek platform.  
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