
Schriftelijk bijdrage aan ‘Consultatie Roadmap Prioritaire 
Zorgprocessen’ 

Met grote belangstelling volgen wij de ontwikkelingen rondom de roadmap prioritaire zorgprocessen. 
Ook wij waarderen dit proces om van de ervaringsdeskundigen te ervaren in welke zorgprocessen 
digitalisering het meest urgent is. 

Om digitale ondersteuning en kwaliteit van zorg te verbeteren moet informatie over zorgprocessen 
kunnen stromen. De basis hiervoor vormt het eenmalig, digitaal vastleggen van gegevens in 
zorgprocessen (registratie aan de bron, meervoudig gebruik). 

Vanuit de ervaring met de personal health train willen wij een aantal aandachtspunten in de 
ontwikkeling van de roadmap inbrengen: 

1. Digitaliseer met inachtneming van de FAIR principes 
Digitalisering van data heeft altijd een doelbinding. De FAIR data principes helpen om data 
beschikbaar te maken voor meerdere doeleinden (zorg, kwaliteitsregistratie, onderzoek). 
Door je in het digitaliseringsproces af te vragen voor wie de data vindbaar (Findable) moet 
zijn, voor wie en onder welke voorwaarden data toegankelijk moet zijn (Accessible) en 
eenduidig medisch taalgebruik (Interoperable) wordt data (her)bruikbaar voor een specifiek 
doeleinde (Reusable). 

2. Laat informatie stromen door middel van de personal health train aanpak 
Tot nu toe gaan de meeste digitale infrastructuren ervan uit dat data gedeeld wordt door 
middel van een kopie van gegevens te versturen. Vanuit verschillende oogpunten waaronder 
veiligheid en kwaliteit is het echter niet wenselijk om gezondheidsdata steeds te dupliceren. 
De personal health train gaat ervan uit dat data bij de bron blijft staan en een vraag (in de 
vorm van bijvoorbeeld een applicatie of programma) naar de bron toe gaat. Hierbij wordt de 
vraag beantwoord binnen de muren van bijvoorbeeld een zorginstelling. Alleen het antwoord 
op de vraag wordt naar de aanvrager teruggestuurd (denk aan vragen als: ‘wat is mijn actueel 
medicatieoverzicht?’ of ‘welke behandeling is voor deze persoon meest kansrijk?’). Dit biedt 
ook de mogelijkheid om te monitoren wie op welke manier de brondata heeft verwerkt. 

Op dit moment wordt er met diverse veldpartijen ervaring opgedaan hoe de personal health train 
ondersteunend kan zijn aan zorgprocessen rondom spoedhulp, diabeteszorg, zeldzame ziektes en in 
de oncologie. 

Wij verkennen graag samen met u en de betrokken veldpartijen of wij een rol kunnen 
spelen gedurende de uitvoering van de digitaliserings-roadmap 

 bij de concrete invulling om data te digitaliseren met behulp van FAIR principes en 
 bij de informatie uitwisseling de personal health train principes en infrastructuur te gebruiken 

Daarbij zou onze ambitie zijn om de meerwaarde van digitalisering in zorgprocessen onmiddellijk 
ervaarbaar te maken voor de betrokken partijen (voorbeeld: eenmalige registratie, meervoudig 
gebruik). 


