
Personal Health Train-manifest 
Voor efficiënte gegevensuitwisseling in de zorg 

en efficiënt gebruik van gezondheidsdata voor wetenschappelijk onderzoek 

 

De ondergetekenden vertegenwoordigen Nederlandse instituten en bedrijven die actief zijn in de 
gezondheidszorg en/of biomedisch wetenschappelijk onderzoek. Wij ontwikkelen momenteel gezamenlijk de 
‘Personal Health Train’ (PHT). Dit is een IT-systeem om gezondheidsdatai te (her)gebruiken ten bate van uw 
eigen gezondheid en de volksgezondheid. Het PHT-systeem helpt zorgverleners, wetenschappers èn burgers bij 
het beheren en analyseren van data uit de gezondheidszorg, biomedisch wetenschappelijk onderzoek en 
andere bronnen. Met de PHT willen wij de gezondheidszorg en het biomedisch wetenschappelijk onderzoek in 
Nederland en daarbuiten verbeteren. De PHT vormt een belangrijk onderdeel van diverse (inter)nationale 
initiatieven, zoals Health-RI, DTL, ELIXIR-NL en GO FAIRii. Dit manifest is een publieke verklaring van onze 
uitgangspunten bij het ontwikkelen van de PHT. 
 
Wat betekent de Personal Health Train voor u? 
Burgers spelen een steeds belangrijkere rol bij de preventie en behandeling van ziekten. Met het PHT-systeem 
kunt u uw eigen gezondheids- en ziektegegevens beheren. Het systeem respecteert uw keuzevrijheid en 
privacy en volgt (inter)nationale regels voor verantwoord databeheer. Met de PHT-technologie kunt u op elk 
moment wetenschappers en zorgverleners toestemming geven of verbieden om uw data in te zien en te 
gebruiken. Voor wetenschappelijk onderzoek of voor uw eigen medische behandeling. Met de PHT kunt u ook 
samen met uw arts beslissen over uw behandeling. Bovendien ondersteunt de PHT patiënten die het initiatief 
willen nemen voor wetenschappelijk onderzoek naar hun ziekte. 
 
Bij het ontwikkelen van de PHT zijn dit onze uitgangspunten: 
● Zeggenschap over data. De PHT stelt individuen of daartoe bevoegde organisaties in staat om data te 

beheren, af te schermen of te delen t.b.v. gebruik in de gezondheidszorg of wetenschappelijk onderzoek. 
● Hergebruik van data. De PHT is een technologische infrastructuur gebaseerd op standaarden en 

protocollen die hergebruik stimuleren.iii 
● Lokaal data beheer en analyse. Het PHT-systeem is waar mogelijk gebaseerd op ‘distributed learning & 

decision support’. Dat betekent dat de data lokaal bewaard en bewerkt worden, op de plaats waar ze 
oorspronkelijk gemaakt zijn. Indien de data-eigenaar toestemming geeft, kunnen de data op afstand 
toegankelijk worden voor zorgverleners en wetenschappers, zodat bijvoorbeeld wetenschappers gegevens 
uit meerdere ziekenhuizen kunnen combineren. 

● Verantwoord datagebruik. De PHT volgt (inter)nationale regelgeving omtrent verantwoord databeheer, 
waaronder de FACT-principes, privacy-by-design en de General Data Protection Regulation (GDPR). 

● Ethische studieopzet. De PHT moet het eenvoudiger maken om onderzoeksvragen ethisch te beoordelen. 
Verdachte studies kunnen dan geïdentificeerd en gerapporteerd worden. 

● Open systeem. Iedereen die de PHT-uitgangspunten en standaarden onderschrijft, kan bijdragen aan de 
ontwikkeling van de PHT. De basisinfrastructuur is een publieke nutsvoorziening en is niet afhankelijk van 
een afzonderlijke leverancier. 

● Registratie aan de bron. Data worden bij voorkeur slechts één keer verzameld en opgeslagen om dubbel 
werk te voorkomen, voor zowel patiënten als zorgverleners en wetenschappers. Als een geautoriseerd 
persoon de brongegevens kopieert of verplaatst, dient dat op een vindbare plaats geregistreerd te 
worden.  

● Leesbaar voor computers. De PHT richt zich op het creëren van ‘machine-readable’ data. Dat betekent dat 
een computer de data en metadataiv kan interpreteren en verschillende systemen, zoals elektronische 
patiëntendossiers van verschillende zorginstellingen, aan elkaar kan koppelen (zie eindnootiii). Daarnaast 
streven we naar een voor mensen leesbare versie van de data in verschillende talen en voor verschillende 
doelgroepen (professionals, burgers). 

https://www.dtls.nl/fair-data/personal-health-train/
http://www.health-ri.org/
https://www.dtls.nl/
https://www.dtls.nl/elixir-nl/
https://www.dtls.nl/fair-data/go-fair/
http://www.responsibledatascience.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy_by_design
http://www.eugdpr.org/
http://www.eugdpr.org/


                                                      
i Met data bedoelen wij medische gegevens (bijvoorbeeld de uitslag van een bloedtest of een inspanningstest, 
een bloeddrukmeting, weefselonderzoek of een Röntgenfoto), persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw leeftijd, 
geslacht of gezinssamenstelling) of andere gegevens die relevant zijn voor uw gezondheid (bijvoorbeeld BMI, 
eetpatroon, beweegpatroon, rookgedrag, alcoholgebruik). De data kunnen afkomstig zijn uit de 
gezondheidszorg, uit biomedisch wetenschappelijk onderzoek of uit andere bronnen zoals een gezondheids-
app op een smartphone. 
ii De PHT zal optreden als ‘GO FAIR Implementation Network’. 
iii Om data-hergebruik te stimuleren, volgt de PHT de FAIR-principes: data en technologie is zoveel mogelijk 
vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), koppelbaar (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable). Bij de F 
en A van FAIR kunt u aan het internet denken. Mensen over de hele wereld kunnen websites maken. In uw 
internetbrowser kunt u deze websites vinden en openen. Het internet maakt gegevens dus vindbaar (Findable) 
en toegankelijk (Accessible). Ziekenhuizen kunnen patiëntgegevens ook op beveiligde websites zetten, 
waardoor de data vindbaar en toegankelijk worden voor wetenschappers, zorgverleners en uzelf, mits u daar 
toestemming voor geeft. Maar artsen in Leiden noemen kanker aan het strottenhoofd misschien 
'larynxcarcinoom', terwijl artsen in Maastricht het 'strottenhoofdkanker' noemen. Voor een wetenschapper is 
het daardoor een enorme klus om die gegevens aan elkaar te koppelen. En een computer begrijpt sowieso niet 
dat het over dezelfde ziekte gaat. In het PHT-systeem lossen we dit op door de diagnose te koppelen aan een 
medische classificatie, zoals de 'internationale classificatie van ziekten' van de World Health Organisation. 
Kanker van het strottenhoofd heeft daarin een eigen webpagina met code 75194057. Als we deze webpagina 
gebruiken bij het uploaden van gegevens van patiënten met 'larynxcarcinoom' in Leiden en 
'strottenhoofdkanker' in Maastricht, kan een niet-Nederlands-sprekende wetenschapper en zelfs een computer 
begrijpen dat de patiënten op de beveiligde internetsite larynxkanker hebben. Dit is een cruciale stap om data 
koppelbaar (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable) te maken (de I en R van FAIR). 
iv Metadata zijn gegevens over data. Bijvoorbeeld in welke huisartsenpraktijk uw bloeddruk gemeten is. 

https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f75194057

