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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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De Personal Health Train organisatie
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De PHT-communities:

Het programma-team:



Wat deed het PHT opstartprogramma?

1. Werkt randvoorwaarden en afbakeningen uit.

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

1. Bereidt daarmee opschaling voor.
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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
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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 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.



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 reële 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

• …



Personal Health Train van onderzoek naar tool: De treinen rijden.
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Overeenstemming over principes
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DIZRA



Technical Community 
Key-implementeerders 
werkten samen en zijn samen 
tot overeenstemming gekomen 
over de technische specificaties 
om interoperabiliteit te 
realiseren tussen de 
implementaties.

20



Implementatie van een Personal Health Train



22 22Maart 2022, Zorginstituut Nederland (René Hietkamp)

Het probleem: uitvragen onvoldoende op elkaar afgestemd



23Maart 2022, Zorginstituut Nederland (René Hietkamp)

Het probleem: vragen onvoldoende op elkaar afgestemd



24 24Maart 2022, Zorginstituut Nederland (René Hietkamp)

Het probleem: werkwijze voor aanlevering antwoorden is divers



25Maart 2022, Zorginstituut Nederland (René Hietkamp)

Afspraken over gevalideerde vragen



26Maart 2022, Zorginstituut Nederland (René Hietkamp)

Afspraken over gevalideerde vragen
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Realisatie van een Personal Health Train in KIK-V



Realisatie van een Personal Health Train in KIK-V
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29Maart 2022, Zorginstituut Nederland (René Hietkamp)

Een attest (‘verifiable credential’) als bewijs dat de vraag is 

afgesproken en gevalideerd is.
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Hackathon: 

leren door te doen

Implementatie 

gevalideerde vraag

op basis van Nuts: 

in 2 dagen een 

gevalideerde vraag 

uitgeven, presenteren 

en beantwoorden.
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To do: groepsfoto hackathon




