Health Tools
Interoperability (HTI)
“... pff, steeds opnieuw aanmelden voor
programma’s en ik wil niet dat al mijn
gegevens zomaar worden gedeeld … ”
Gedoe dat HTI voor je weg kan nemen.
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Inleiding
Dit document is gemaakt om Health Tools Interoperability (HTI) in begrijpelijke taal uit te
leggen. Wanneer je tips hebt om onze uitleg duidelijker te maken, laat het weten.
HTI is ontwikkeld in opdracht van de Stichting Beter met Elkaar. Wat vooraf ging is een
samenwerking tussen burgers, professionals in proeftuin wijken, lokale (zorg)aanbieders en
ICT-leveranciers, lees verder. Hoe HTI technisch in elkaar steekt lees je hier (Engels).

In het kort
HTI is een technische open standaard, ‘onder water’, dus niet zichtbaar voor gebruikers. Wel
belangrijk, omdat daardoor verschillende website en programma aanbieders veilig kunnen
samenwerken zonder jouw persoonsgegevens aan elkaar te verstrekken. Jij kan door HTI
anoniem gebruik maken van alle mogelijkheden die de websites en programma’s bieden en
je hoeft je niet ieder keer opnieuw aan te melden, mailadressen of passwords te onthouden.
HTI werkt samen met andere technische open standaarden, zoals HL7 FHIR om samen te
werken met hulpverleners in de gezondheidszorg, IRMA of DigiD voor online identificeren en
Solid om data op te slaan in een persoonlijke kluis. Jij krijgt door HTI meer keuzevrijheid en
controle over jouw eigen persoonlijke informatie en er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor
gegevensuitwisseling tussen open en beveiligde werelden.

Inhoud
Health Tools Interoperability (HTI) uitgelegd in 5 stappen.
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over mijn wijk en de gemeente waar ik woon.
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Health Tools Interoperability (HTI) uitgelegd in 5 stappen.
1 - Aanmelden bij een (vertrouwde) omgeving, zoals een website met
informatie over mijn wijk en de gemeente waar ik woon.

Stel je bent op een website van de buurt of regio waar je woont. En op die website worden online
programma's aangeboden waarmee je zelf iets voor jouw gezondheid of de zorg die je wil ontvangen
kan doen. Zo’n website noemen we ook wel platform of portaal, het biedt je toegang tot informatie
en inhoud van derden. Het is nu vaak zo dat je door zo'n website gevraagd wordt aan te melden en
verschillende persoonlijke gegevens deelt voordat je van start kan, informatie uit kan wisselen of
voordat je gebruik kan maken van het aanbod van derden op die website. In deze eerste stap wordt
Health Tool Interoperability (HTI) niet gebruikt.
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2 - Rondkijken in een (vertrouwde) omgeving, zoals op een website met
aanbod van verschillende programma’s rond een thema.

Zodra je op de website tussen het aanbod van derden een interessant programma tegenkomt, ook
wel applicatie of online (zelfhulp)module genoemd, dan wil je die kunnen gebruiken. Vaak kom je
dan eerst op een nieuwe website uit, die van de aanbieder. Daar wordt je opnieuw gevraagd aan te
melden en verschillende persoonlijke gegevens te delen, voordat je gebruik kan maken van de
mogelijkheden die dat programma jou biedt. Of het programma heeft al allerlei informatie over jou
meegekregen van de website waar je vandaan bent gekomen, omdat de website en de aanbieder van
het programma samenwerken. In deze tweede stap zorgt HTI ervoor dat jouw gegevens die je al
eerder hebt ingevuld op de (vertrouwde) website waar je vandaan kwam niet meegenomen worden.
Zodat je volledig anoniem gebruik kan maken van het door jouw gekozen programma.
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3 - Anoniem een gezondheidsprogramma gebruiken en een deskundige
hulpverlener betrekken.

Stel je kiest voor een programma dat is gericht op gezondheidszorg, ook wel eHealth module
genoemd. Een eHealth module kan je bijvoorbeeld helpen om te gaan met stress of een verslaving.
eHealth modules kan je alleen doen, met hulp van een professional of samen met iemand uit je
omgeving. Je bent anoniem voor het gekozen programma, je wil dat graag blijven en gebruik maken
van alle mogelijkheden die het programma biedt. In deze derde stap heeft HTI jou een unieke
geheime code meegegeven. Het door jou gekozen programma kan door die code herkennen dat jij
dezelfde persoon bent, zonder te weten wie jij bent. De website waar je vandaan kwam en het door
jou gekozen programma onthouden voor jou deze code, zodat jij anoniem gebruik kan maken van
alle mogelijkheden. HTI kan samenwerken met HL7 FHIR, een andere veilige open standaard, die de
samenwerking regelt met hulpverleners in de gezondheidszorg en wat je (samen) doet in een
programma als optie kan verbinden met andere gezondheidsgegevens, zoals jouw medisch dossier.
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4 - Optie om in een programma jouw persoonlijke gegevens te delen met
een deskundige hulpverlener.

Een programma dat is gericht op gezondheidszorg moet zich aan strenge wetgeving en privacy regels
houden. Wanneer jij hulp nodig hebt bij het gebruik van het gekozen programma kunnen die wetten
en regels er voor zorgen dat je verplicht bent om persoonlijke gegevens te verstrekken aan het
programma. Een zorgverlener moet van de wet bijvoorbeeld jouw burgerservicenummer (BSN) vragen
en zelf een algemeen gegevensbeheer (AGB) code verstrekken, waaraan de zorgverlener kan worden
herkend. Of een ervaringsdeskundige wil jou kunnen bellen en kan je dan om je telefoonnummer
vragen. Dan is het heel handig dat je alleen die gegevens met hulpverleners hoeft te delen die
volgens de wet nodig zijn en meer niet. HTI kan samenwerken met IRMA, een andere veilige open
standaard die dit middels een app op je telefoon voor je regelt.
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5 - Optie om in een programma jouw data te bewaren, mee te nemen, te
kunnen delen en toegang weer in te trekken.

Een programma slaat (anoniem) informatie over jou op wanneer je het programma gebruikt of
wanneer je bijvoorbeeld vanwege wetgeving verplicht bent om persoonlijke gegevens te delen, ook
wel data genoemd. De plek waar het programma deze data opslaat en voor jou in bewaring houdt
wordt normaal gesproken bepaalt door de aanbieder van het programma. Jij kan als gebruiker van
het programma ook kiezen om jouw data op te slaan in een persoonlijke kluis. Waarbij jij bepaalt wie
jouw data wel of niet kan zien. Met een code kan je derden toegang geven tot (een deel van) jouw
data en deze toegang ook weer intrekken. Handig wanneer je bijvoorbeeld aan je gezondheid werkt
met meerdere deskundigen en informatie uit programma’s die je eerder hebt doorlopen wilt delen.
HTI kan samenwerken met Solid, een andere veilige open standaard die dit voor je regelt.
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Samenvatting en een paar voordelen.
HTI zorgt ervoor dat jouw persoonlijke gegevens die je al eerder hebt ingevuld op de (vertrouwde)
website waar jij vandaan kwam niet worden meegenomen naar het programma dat je kiest.
HTI geeft jou een unieke geheime code mee. Waardoor programma’s waar jij terecht komt
herkennen dat jij dezelfde persoon bent, zonder te weten wie je bent.
HTI Helpt websites en programma’s om jouw unieke geheime code te onthouden, zodat jij bij een
volgende keer anoniem verder kan waar je gebleven was.
Optie: HL7 FHIR kan gebruikt worden in combinatie met HTI. Wanneer je wil samenwerken met een
behandelaar en wat je (samen) doet in een programma ook wil verbinden met andere
gezondheidsgegevens, zoals jouw medisch dossier, dan kan dat via FHIR.
Optie: IRMA kan gebruikt worden in combinatie met HTI. Wanneer het volgens de wet verplicht is
om jouw persoonlijke gegevens te verstrekken aan websites of programma’s, dan kan jij via IRMA
alleen die gegevens delen die volgens de wet nodig zijn en meer niet.
Optie: Solid kan gebruikt worden in combinatie met HTI en IRMA. Wanneer je zelf wil bepalen waar
jij jouw data opslaat en wie jouw data wel of niet kan zien, dan kun jij via Solid in een persoonlijke
kluis toegang geven aan derden tot (een deel van) jouw data en deze toegang ook weer intrekken.

HTI werkt veilig vanaf verschillende plekken.
Een voordeel van het delen van iets meer van jouw persoonlijke gegevens is dat jij de
website of het programma niet van dezelfde plek hoeft te starten, wanneer de aanbieders
dat hebben afgesproken. Als je bijvoorbeeld voor identificatie een e-mailadres of DigiD
gebruikt, kan jij daarmee direct naar de website of het programma gaan. Of deze vanuit een
andere plek starten, zoals de website van een huisarts. De unieke geheime code die HTI
meegeeft om jou te identificeren is zo verpakt dat alleen de ontvanger kan nakijken of het
pakketje echt is. Ook al weet iemand anders de code, niemand kan het pakketje namaken.

HTI stimuleert (vergoeding van) multideskundige samenwerking.
In steeds meer gevallen treden professionele hulpverleners pro-actief op buiten de
gezondheidszorg relatie. Een voordeel van alleen gegevens te delen die nodig zijn via de
website of het programma is dat jij naast gratis of vrijwillige hulp ook zo anoniem mogelijk
een professionele hulpverlener kan vragen te helpen. In dat geval is er sprake van een
overgang van eigen regie van de persoon naar een zorgrelatie volgens de wet
geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Voor de vergoeding van de professional
kan het minimaal nodig zijn bijvoorbeeld te vragen naar jouw postcode om te weten of jij in
een specifieke wijk, buurt of regio woont. Door alleen deze gegevens via HTI in combinatie
met IRMA te delen wordt voldaan aan wetgeving en kan de professional betaald worden
voor de hulp, zodat jij meer mogelijkheden hebt om met deskundigen samen te werken.
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