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Zorginstituut Nederland  

§  Adviseren over en  
verduidelijken van het  
basispakket aan zorg 

§  Bevorderen kwaliteit en  
inzichtelijkheid van de zorg 

§  Systematisch doorlichten van  
het basispakket 

§  Uitvoeren van de financiering van Zvw en Wlz 
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Het Zorginstituut - Informatiemanagement 
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FAIR Implementatie 

§  iStandaarden FAIR beschreven 

§  Uitvoeringsinformatie langdurige zorg FAIR 
gemaakt, inclusief FAIR Data Point 

§  Op basis van Linked Data  
(semantic web stack) 
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Conclusies FAIR 

§  FAIR als principe wordt breed omarmd.  
§  FAIR data geeft een boost aan ‘Big Data’-achtige toepassingen 
§  FAIR data is een antwoord om databronnen die niet dezelfde taal 

spreken toch te verbinden.  
§  FAIR Data is vrij technisch om te implementeren, het is gericht op 

systeem naar systeem communicatie. 
§  Gebrek aan professionele tooling om met FAIR te werken  
§  FAIR worden gaat relatief snel wanneer er al tijd en energie 

gestoken is in het standaardiseren en structureren van informatie. 
§  De leercurve om FAIR te implementeren is vrij steil, maar voor 

informatievoorziening specialisten goed te doen.  
§  Technische proces om FAIR te worden, is relatief snel te doen. 

Organisatorische vraagstukken als onder welke licentie wordt data 
gedeeld zullen meer tijd in beslag nemen.  
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PHT Implementatie 

“Breng de analyse naar de data in plaats van de data naar de analyse” 
 

§  Simulatie gemaakt rondom IAT 
§  Op basis van FAIR Data Points (RDF Stores), 

Docker, RESTful interfaces, Sparql endpoints 
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Conclusies PHT 

§  Positief over de PHT als onderdeel van een Internet of FAIR Data & 
Services. Biedt kansen voor BIG Data toepassingen, het 
samenbrengen van data en data-analyses die we nu niet kennen. 

§  Er is niet één verschijningsvorm van de PHT. Gebruik van docker 
voor onze use case was over engineering, maar werkt wel goed voor 
complexe algoritmen (AI/machine learning, intelligent agents) 

§  De PHT kent een aantal aspecten die ‘Privacy by Design’ mogelijk 
maken. Je kan analyses uitvoeren op data (op meerdere plekken) 
waarbij je als vraagsteller alleen de conclusies ziet. 

§  Voor PHT is een mate van vertrouwen nodig in afspraken. Denk aan 
het vertrouwen van de herkomst van een trein of het gebruik van 
processorkracht. Deze afspraken moeten nog opgesteld worden. 

§  Minder blij met de metafoor. PHT als metafoor belicht maar deel van 
de mogelijkheden. Hebben het liever over FAIR Data Services. 
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Zorginstituut en FAIR Data 

Het Zorginstituut als afnemer én eigenaar van data 
§  Belang dat data in de zorg FAIR wordt 
§  Onderzoeksdata in het kader van Zinnige Zorg 
§  Kwaliteitsdata t.b.v. leren en verbeteren 
§  Datasets die het Zorginstituut zelf heeft FAIR maken 

Het Zorginstituut als regisseur van informatievoorziening 
§  Opnemen in modernisering informatie-uitwisseling Wlz 

(Actieprogramma iWlz) 
§  Opnemen in programma Informatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg 
§  Opnemen als principes in architectuur community & board 
§  Kaders voor kwaliteitstandaarden 
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