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Aanleiding
• MedElkaar

• Als uitwerking van een scenario dat een aantal knelpunten in MedMij zou 
kunnen oplossen



Huidige status
• Eerste schetsen van een datakluis beschreven
• Vanuit regiegroep MedElkaar besluit:

• Theoretische PoC uitvoeren om te zien hoe de combinatie datakluis er uit 
kan komen te zien

• Onderzoek in opdracht van VWS 

• Op basis van uitkomsten PoC en onderzoek VWS een besluit of het 
concept datakluis verder uitgewerkt gaat worden
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Doel van vandaag
• Schets delen van het concept datakluis

• Veel vrijheidsgraden die bepalend zijn

• Toetsing PoC vraagstelling
• Doel is om voldoende informatie te verzamelen om een besluit te nemen 

(complementair aan onderzoek VWS)

• Opzet van de PoC (PROVES)



Datakluis: Scheiding tussen 
functionaliteit en dataopslag

Een omgeving waar elke burger/patiënt zijn zorg- en 
gezondheidsgegevens vanuit allerlei bronnen op kan slaan en van 
daaruit beschikbaar kan maken voor PGO’s en andere toepassingen 
(portalen, apps)

Deze kluis biedt verder geen functionaliteiten



Uitgangspunten:

1. BSN mag (al dan niet indirect) worden gebruikt door PGO’s en 
datakluis

2. Opslag data in datakluis in plaats van in PGO’s
• PGO’s maken gebruik van de data uit de datakluis
• Gebruik datakluis is dan niet meer optioneel als je voor gebruik 

PGO kiest
• Ook informatie uit bronsystemen wordt rechtstreeks bij de 

datakluis aangeleverd; standaardisatie van koppelvlakken is hierbij 
een voorwaarde 

3. Opslag data vindt ook nog steeds plaats in bronsystemen 
zorgaanbieders
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Kenmerken m.b.t. data opslag:
• Data in bronsystemen zorgaanbieders
• Data in PGO: 

• Kopie (deel) data uit bronsystemen zorgaanbieders
• Eigen data (bv. zelfmetingen, dagboek, …)
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Kenmerken m.b.t. data opslag:
• DigiD mag ook gebruikt worden voor inloggen bij de PGO
• Data in bronsystemen en in datakluis, (in principe) niet meer in PGO
• 1 leverancier voor de datakluis
• Datakluis betreft data en voorziening voor verzamelen, inzien en delen
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Basisfunctionaliteit in de datakluis

• Ontvangen / verzamelen data
• Basale (textuele) weergave inhoud datakluis

• Ruimte voor PGO’s om dit slimmer/beter/mooier weer te geven en er inzichten uit te verkrijgen

• PGO’s, zorgaanbieders, portalen en apps toegang geven tot (specifieke delen van de) 
datakluis (inzage)

• Het MedMij label biedt zekerheid dat deze systemen (verifieerbaar) voldoen aan de vereiste kwaliteitseisen (mogelijk 
gekoppeld aan toetsing NeLL en Kenniscentrum digitale zorg)

• Delen (opsturen) data naar PGO’, zorgaanbieders, portalen, apps
• Het MedMij label biedt zekerheid dat deze systemen (verifieerbaar) voldoen aan de vereiste kwaliteitseisen (mogelijk 

gekoppeld aan toetsing NeLL en Kenniscentrum digitale zorg)
• Uitgangspunt: de ontvanger mag erop vertrouwen dat de data klopt. Met als aandachtspunt verifieerbaarheid en 

herkenbaarheid van de bron
• Aandachtspunt: personen wijzen op de risico’s van delen data met derden
• Aandachtspunt: delen kan ook worden geïnitieerd vanuit een PGO

• Data kunnen ‘verbergen’ of verwijderen
• Machtigingen (en wettelijke vertegenwoordiging) worden ondersteund



Schets datakluis (algemeen)
1. Een persoon heeft één persoonlijke datakluis

2. De datakluis beschikt over een unieke identiteit voor een persoon
• Deze identiteit is (te koppelen aan) een BSN

3. De datakluis valt binnen het ‘persoonsdomein’
• Dit biedt op termijn meer toepassingsmogelijkheden voor de burger om over eigen (gezondheids-, 

zorg- en andere) data te beschikken

4. De datakluis wordt (publiek gefinancierd) door één partij gebouwd en aangeboden
• Dit om te voorkomen dat er een markt voor datakluis leveranciers ontstaat die grote nieuwe 

complexiteit introduceert

• Het betreft niet 1 systeem waarin alle data bij elkaar staat, maar een individuele datakluis per 

persoon, waarbij de persoon volledige regie heeft over de toegang tot de data in zijn kluis



Schets creëren en vullen datakluis
5. Creëren van de datakluis

• Standaard altijd voor elke burger bij geboorte, zonder hiervoor toestemming te moeten geven
• Op verzoek van een burger
• Na toestemming van een burger
• Bij start gebruik van een PGO

6. Vullen van de datakluis
• Verplichting voor (zorg)aanbieders om de kluis te vullen zodra zorggegevens ontstaan

• Dit wijkt af van de huidige opzet van MedMij, waarbij een zorggebruiker zelf kan kiezen welke zorggegevens verzameld worden
• MedMij-label (certificering) nodig om data kwaliteit te waarborgen

• Op verzoek van een burger
• Na toestemming van een burger

• Opt-out optie voor de burger (per (zorg)aanbieder)

• Bij start gebruik van een PGO
• Bij start gebruik datakluis

Alleen wanneer een datakluis standaard wordt gecreëerd en (verplicht) gevuld kan compleetheid 
van het (levensloop)dossier worden geborgd (i.v.m. maximale bewaartermijn zorg)



Schets gebruik van de datakluis

7. Gebruik van de datakluis
• Het is een keuze voor een persoon om de persoonlijke datakluis te gebruiken
• Als iemand kiest voor het gebruik van een PGO, is gebruik van de persoonlijke datakluis randvoorwaardelijk (een PGO 

mag niet zelf nog een eigen datakluis ontwikkelen)
• De PGO-gebruiker zal zijn/haar datakluis moeten laten vullen (voor zover dat niet standaard gebeurt) om gebruik te 

kunnen maken van de over hem/haar bekende zorg- en gezondheidsdata

8. Omgang met data in de datakluis
• Ontvangen data kan niet aangepast worden door de persoon zelf in zijn/haar datakluis, wel is er de mogelijkheid tot 

correctie bij de bron van de data (deze moet te herleiden zijn)
• In de datakluis staan:

• Data uit de bronsystemen van (zorg)aanbieders
• Zorg- en gezondheidsdata uit PGO’s of apps (eigen data van de persoon)

• In een PGO staan:
• Zorg- of gezondheidsdata waarbij de PGO zelf de bron is (bv. data van eigen metingen)
• Géén data uit de bronsystemen van (zorg)aanbieders



Hypothesen gebruik datakluis

• Het reduceert complexiteit t.o.v. de huidige situatie
• Het biedt zekerheid over ‘levenslange beschikbaarheid van data’
• Verschillende PGO’s, zorg- en gezondheidsapps, zorgportalen en mogelijk 

ook onderzoeksinstellingen kunnen gebruik maken van deze databron 
(mits de persoon daar toestemming voor heeft gegeven), zonder de 
noodzaak om zelf data en infrastructuur te beheren

• Door kostenreductie stimulans innovatie op functionaliteit en draagt 
daarmee bij aan gezonde business modellen voor PGO’s en het creëren 
van meerwaarde van de inzet van PGO’s in het zorgproces en het nemen 
van regie op de eigen gezondheid

• Het geeft de burger de mogelijkheid eenvoudig van PGO te wisselen of 
apps te gebruiken



Doelstelling theoretische PoC 
datakluis
• Complementair aan onderzoek VWS: Voldoende informatie 

verzamelen om een goed onderbouwde beslissing te nemen of de 
datakluis in het MedMij afsprakenstelsel verder uitgewerkt gaat 
worden.



Overzicht vraagstellingen PoC
• Om doelstelling te bereiken focus van PoC op:

• Gebruikerservaring
• Toetsing hypothesen voordelen
• ……



Gebruikerservaring

Wat zijn de succesfactoren voor een optimale gebruikerservaring bij het 
gebruik van een Datakluis in combinatie met een PGO?

• Ten minste de volgende gebruikersacties moeten daarbij bezien worden:
• Ingebruikname datakluis
• Beheer PGO en zorgaanbieder koppelingen in datakluis
• Verzamelen data naar datakluis en vanuit datakluis tonen in PGO
• Delen data vanuit PGO (via datakluis?), met zorgaanbieder
• Rol datakluis bij meer logistieke informatie (afspraken maken, chat, etc.)
• Beheer datakluis (Opslaan en verwijderen gegevens uit datakluis)
• Ongestructureerde data
• ………



Toetsing hypothesen voordelen
2. Toetsen hypothese dat het gebruik van een datakluis

• Complexiteit verlaagd
• Kostenverlagend is
• Ruimte biedt voor innovatie op functionaliteit
• ……..


