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AFSPRAKENSTELSEL HEALTH-RI 
Ambitie, Uitgangsprincipes, Obstakels, Oplossingsrichtingen, Governance 

Oktober 2021 

AANLEIDING 

IDENTIFICEREN VAN OBSTAKELS EN EEN PLAN OM DEZE STRUCTUREEL WEG TE 
NEMEN TER REALISATIE VAN HET GROEIFONDSVOORSTEL HEALTH-RI 

Op 9 april 2021 heeft het kabinet op advies van de Commissie Nationaal Groeifonds 
besloten het voorstel van Health-RI (zoals ingediend door het ministerie van EZK, en 
gesteund door OCW en VWS) te honoreren. 

Het voorstel richt zich op het bouwen van een geïntegreerde gezondheidsdata-
infrastructuur om data gerelateerd aan welzijn, gezondheid en zorg toegankelijk te maken 
voor onderzoek, innovatie, implementatie en beleidsontwikkeling, met alle waarborgen 
voor de privacy. 

De commissie heeft aangegeven dat het slagen van de voorgestelde plannen sterk 
afhankelijk is van een expliciete ondersteuning door de beleidsverantwoordelijke 
ministeries, in het bijzonder het ministerie van VWS. De eerste voorwaarde voor definitieve 
toekenning van middelen, die de commissie daarom stelt, is: 

De beleidsverantwoordelijke ministeries, en in het bijzonder het ministerie van VWS, 
ondersteunen dit voorstel. Het consortium komt in samenwerking met deze ministeries tot 
een overzicht van obstakels op gebied van organisatorische, sociale, en ethische 
belemmeringen, en een plan om deze structureel weg te nemen. 

Deze gezamenlijke verklaring geeft invulling aan deze voorwaarde en beschrijft een 
gezamenlijke ambitie, uitgangsprincipes en een overzicht van obstakels die weggenomen 
dienen te worden met oplossingsrichtingen om die ambitie te realiseren. Hieraan zal in 
gezamenlijkheid de komende 1-2 jaar gewerkt worden om daarmee de verdere realisatie 
van het groeifondsvoorstel tot aan 2027 mogelijk te maken. 

 
  

https://www.nationaalgroeifonds.nl/documenten/rapporten/2021/04/09/adviesrapport-eerste-beoordelingsronde-commissie-nationaal-groeifonds
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GEZAMELIJKE AMBITIE: Obstakels wegnemen en de randvoorwaarden creëren in de gehele 
procesketen van hergebruik van zorgdata, t.b.v. een lerend zorgsysteem.  
Realiseren van een  infrastructuur op basis van de FAIR principes om data veilig en 
gestandaardiseerd te kunnen verzamelen en verwerken, en, met waarborging van privacy, 
vindbaar en toegankelijk te maken voor hergebruik door zorgprofessionals, onderzoekers en 
bedrijven. 
 
UITGANGSPRINCIPES: 

1. De beoogde infrastructuur wordt een publiekelijk (laagdrempelig) toegankelijke 
faciliteit.  

2. De ontwikkeling zal niet afhankelijk zijn van specifieke ontwikkelaars of gebruikers 
(inclusiviteit). 

3. Er wordt gestreefd naar maximaal (her)gebruik en/of doorontwikkeling van 
bestaande infrastructuren.  

4. De infrastructuur moet in ieder geval aansluiten op de bestaande zorg- en 
onderzoeksinfrastructuren rond gezondheidsdata, zoals die worden verzameld in het 
kader van Medmij en de persoonlijke gezondheidsomgevingen.  

5. Er zal goede afstemming plaatsvinden met andere initiatieven op het gebied van 
hergebruik en bundeling van zorgdata en waar mogelijk worden krachten gebundeld. 

6. De ontwikkeling moet uitgaan van het concept dat ook de burger zeggenschap heeft 
of moet hebben over het gebruik van zijn eigen zorgdata. 

7. Bijzondere aandacht zal gegeven worden aan integratie van bestaande en 
toekomstige, nationale en internationale, zorginfrastructuur en 
onderzoeksinfrastructuur. 

8. Er wordt gestreefd naar volledige interoperabiliteit en samenwerking met andere 
(bestaande of toekomstige) voorzieningen, op basis van een gezamenlijk 
vastgestelde set aan afspraken (afsprakenstelsel). 

9. Onderstaande obstakels en oplossingsrichtingen zullen eerst, o.l.v. de stuurgroep 
(zie onder), verder uitgewerkt worden. Daarna zullen andere partijen betrokken 
worden.  

 

 OBSTAKEL OPLOSSINGSRICHTING(EN)  

Nr. Vindbaar (Findable)   

1 Zorgdata zijn niet vindbaar 

 

 

a) Ontwikkel technische en procesoplossingen om de locatie 

van data traceerbaar te documenteren vanaf het 

genereren van de zorgdata. 

2 Zorgdata zijn versnipperd a) Ontwikkel een catalogussystematiek waarmee deze 

traceerbare data gevonden en geaggregeerd kunnen 

worden. Doe dit in gezamenlijkheid met andere 

programma’s zoals bijv. kwaliteitsregistraties en Twiin, en 

andere partijen zoals bijv. Nictiz. 

 Toegankelijk (Accessibile)  

3 (Gepercipieerde) 

juridische/ethische/sociale 

barrières: 

a) Inventariseer barrières (lessons learned) en mogelijkheden 

om deze het meest effectief aan te pakken (inclusief 

aanpassen/aanvullen van wettelijk kader) en initieer de 

noodzakelijke acties (incl. mogelijk richting EU). 
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- grondslag voor 

bewerken/verwerken varieert  

 door interpretatieverschillen van 

de AVG (daardoor kunnen 

gegevens van verschillende 

organisaties niet samengevoegd 

worden) 

- grondslag ontbreekt door 

terughoudendheid / onzekerheid 

over de juiste AVG-aanpak 

(daardoor kunnen de gegevens 

niet gebruikt worden) 

- zeggenschap is niet (uniform) 

geregeld 

- gekozen zeggenschapsprocedure 

kan (te) veel administratie vergen, 

waardoor er vanaf gezien wordt 

- respons op zeggenschapsvraag is 

te laag 

- gekozen zeggenschapsprocedure 

veroorzaakt bias  

- patiënten/burgers worden 

overvraagd 

 

 

 

 

 

4 Patiënten/burgers zijn niet goed op 

de hoogte van het belang van 

hergebruik van zorgdata 

a) Ontwikkel goede (publieks)informatievoorziening en 

optimaliseer transparantie over hergebruik van zorgdata. 

5 Waarborgen privacy a) Ontwikkel een eenduidige en compliance-by-design 

systematiek voor werkbare en optimale privacy 

bescherming.  

6 Waarborgen kennisveiligheid a) Ontwikkel surveillance-by-design systematiek 

7 Gestapelde toetsing a) Ontwikkel een proces voor eenduidige en efficiënte 

toetsing, geïntegreerd in het systeem voor beschikbaar 

maken en gebruiken van zorgdata (zie 11b). 

8 Onduidelijkheid over wie 

zeggenschap heeft over data 

a) Werk nationale principes, waaronder datasolidariteit, uit 

en vertaal die naar de zorgpraktijk om data-delen te 

faciliteren en te integreren in overige oplossingsrichtingen. 

9 Angst om erkenning mis te lopen 

bij organisaties die de data 

genereren 

a) Inventariseer wensen en alternatieve manieren, en 

integreer veelbelovende routes in 5), 8) en 9). 

10 Toegang tot gezondheidsdata 

voor/van bedrijven kan extra lastig 

zijn 

a) Creëer een platform voor overleg met en advies van het 

hele spectrum van bedrijven (medtech to farma, startup 

tot multinational). 

b) Inventariseer de behoeften vanuit het bedrijfsleven m.b.t. 

hergebruik van data en betrek deze integraal bij het 

uitwerken van oplossingen. 
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c) Betrek vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven in de 

governance van het programma voor het structureel 

wegnemen van obstakels. 

11 Technisch/logistiek/organisatorisch a) Ontwikkel een systematiek waarmee het proces van het 

toegang krijgen tot relevante data kan worden ingericht. 

b) Ontwikkel een compliance-by-design systeem voor 

beschikbaar maken en gebruiken van zorgdata. 

c) Volg hierbij de Europese ontwikkelingen (bijv. EHDS). 

 Interoperabel/Koppelbaar 

(Interoperable) 

 

12 Zorgdata zijn niet gestructureerd 

 

a) Inventariseer en implementeer methoden voor 

structureren van zorgdata bij genereren van de data, in 

samenspraak met Nictiz en programma’s zoals Registratie 

aan de bron. 

13 Zorgdata zijn niet gestructureerd 

volgens standaard 

a) Inventariseer en implementeer bestaande (internationale) 

standaarden vanaf het genereren van de data. 

14 Zorgdata kunnen niet veilig en 

exact gekoppeld worden. 

 

a) Ontwikkel privacy-ongevoelige methodiek voor exact 

koppelen van data, te implementeren bij genereren van de 

data. 

 Herbruikbaar (Reusable)  

15 Metadata zijn niet beschreven a) Ontwikkel en implementeer methodiek voor uniforme, 

geautomatiseerde beschrijving van metadata, in 

samenspraak met partijen zoals Nictiz. 

16 Metadata zijn niet gestructureerd 

beschreven 

a) Inventariseer en implementeer bestaande (internationale) 

standaarden voor beschrijven van metadata. 

17 Zorgdata kunnen niet 

internationaal gedeeld worden1: 

- AVG schrikt af bij internationale 

samenwerkingspartners 

- overeenkomst afsluiten duurt te 

lang en/of strandt 

- het behouden van de juiste 

waarborgen in 

samenwerkingsovereenkomsten 

gaat gebaat met hoge juridische 

kosten en lange doorlooptijden, 

voordat gestart kan worden met 

data verzamelen/vinden 
1ALLEA, EASAC en FEAM, International 

Sharing of Personal Health Data for 

Research, April 2021 

a) Inventariseer barrières (lessons learned) en mogelijkheden 

om deze het meest effectief aan te pakken (inclusief 

aanpassen/aanvullen van wettelijk kader), zodat er beter 

internationaal kan worden gedeeld met in achtneming van 

Europese privacy waarborgen en principes en initieer de 

noodzakelijke acties.  

 

18 Zorgdata worden gewijzigd en of 

geschrapt bijv. vanwege het willen 

beperken van administratieve druk 

(bijv. in geval van registraties)   

a) Voordat een databron wordt gestopt of gewijzigd moet er 

eerst een data-effectrapportage worden gemaakt om de 

gevolgen in kaart te brengen voor hergebruik door/voor 

derden. 

 
  

https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Health_Data/International_Health_Data_Transfer_2021_web.pdf
https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Health_Data/International_Health_Data_Transfer_2021_web.pdf
https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Health_Data/International_Health_Data_Transfer_2021_web.pdf
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Governance voor het ontwikkelen van een nationaal afsprakenstelsel 
In onderstaande tabel is de governance weergegeven voor de ontwikkeling van een 
nationaal afsprakenstelsel dat nodig is om bovenstaande obstakels weg te nemen. 
Betrokken ministeries spreken commitment uit richting Health-RI om bij te dragen op 
strategisch, tactisch en operationeel niveau. De stuur- en regiegroep zijn in oktober 2021 
geïnstalleerd. In een gezamenlijk proces zullen bovenstaande obstakels en 
oplossingsrichtingen verder uitgediept worden. De uitkomsten zullen uitgewerkt worden in 
een plan van aanpak dat begin Q1 2022 opgeleverd en goedgekeurd zal worden. Bij het 
opstellen van dit plan zullen ook andere (veld)partijen betrokken worden. 
 

STUURGROEP (strategisch) 

Vertegenwoordiging EZK David Pappie (voorzitter),  
Directeur Topsectoren en Industriebeleid 

Vertegenwoordiging VWS Iman Merison, MT-lid Directie Informatiebeleid 

Vertegenwoordiging OCW Oscar Delnooz, Plv. Directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid 

Vertegenwoordiging Health-RI Gerrit Meijer/Leone Flikweert, Bestuur 

Doel Gezamenlijke strategie voor afsprakenstelsel, aansturen en 
monitoren, transparantie, communicatie 

Frequentie 1x per kwartaal 

Eerste resultaat Begin Q1 2022: goedkeuren plan van aanpak voor komen tot 
afsprakenstelsel (looptijd 2021-2023) 

REGIEGROEP (tactisch) 

Vertegenwoordiging VWS Elisa Koele, Roger Lim, Jim Bloemberg 

Vertegenwoordiging OCW Jennifer Lieuw, Marie van Hout 

Vertegenwoordiging EZK Petra van Baak, Janneke Timmerman 

Vertegenwoordiging Health-RI Tieneke Schaaij-Visser, Chantal Steegers 

Doel Regie op ontwikkelen afsprakenstelsel (tactisch), connect met 
andere initiatieven (bijv. Data sharing coalitie), voorbereiden 
stuurgroepvergaderingen 

Frequentie 1x per maand 

Eerste resultaat Begin Q1 2022: Obstakels verder uitwerken en opleveren plan 
van aanpak voor komen tot afsprakenstelsel (looptijd 2021-
2023)  

WERKGROEP(EN) (operationeel) 

Nog vorm te geven afhankelijk van verdere uitwerking obstakels 

 


