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 Persoonlijke gezondheidsomgevingen & 

algoritmen in de zorg, hoe houden we regie ?  
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Opzet 

1. Personalisering via persoonlijke gezondheidsomgevingen  

 

2. Personalisering, datamacht & AI: gebrekkige bescherming van mensen en gegevens 

   

3.   Relevante bestaande wetgeving & noodzakelijke nieuwe kaders voor AI 
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1. Wat is een persoonlijke 
gezondheidsomgeving? 

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, 
waarin je informatie over je eigen gezondheid bij kan houden en actief 
aan de slag kan gaan met je gezondheid. Zo kan je jouw medische 
gegevens verzamelen en beheren, maar deze ook delen met anderen. 
Van behandeling tot labuitslagen, medicatie en inentingen. En deze 
gegevens blijven je hele leven bereikbaar, als je wil. 



1) Kerntaken Stichting MedMij 

Digitale uitwisseling van 
gezondheidsgegevens via 
PGO’s faciliteren tussen 
zorggebruikers in Nederland 
en hun zorgverleners. 

Het creëren van 
vertrouwen dat dit veilig, 
duurzaam, betaalbaar en 

gebruikersvriendelijk 
gebeurt. 



https://www.medmij.nl/afsprakenstelsel/


De opdrachtgevers van MedMij 



Waar staat Stichting MedMij nu?  
  30 deelnemende PGO’s 

7 deelnemende dienstverleners voor zorgaanbieders 
Eerste zorgaanbieders aangesloten 
 
Afsprakenstelsel 1.2.0 gepubliceerd 
 
 
Nieuwe informatiestandaarden in ontwikkeling 
 
Gebruikersregeling 
Impulsfinanciering PGO toegekend aan 25 partijen 
VIPP-programma’s 
 
Begeleiding bij implementatie afsprakenstelsel 
 
 
Gecontroleerde livegangen 
 

€ 



1.Personalisering & PGO’s MedMij 

1) Stichting MedMij: afsprakenstelsel veilige, betrouwbare PGO’s 

2) Maatschappelijke trend: Personalisering. 

3) Paradigma-shift zorgaanbieder- naar persoon-perspectief. 

4) Ook zonder MedMij-label: Gezondheidsapps/andere PGO’s etc. 

5) Einddoel: Persoon veilig en betrouwbaar in de cockpit. 

6) Voortschrijdend inzicht: gebruiksvriendelijkheid van belang. 

7) ‘Doen-vermogen’ mensen in digitale wereld is vaak beperkt.  



Verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid 

 

 

 

Zwakbegaafdheid 

Verstandelijke 
beperking 

 Normaal verdeling intelligentie 

13,59% 
2,14% 0,13% 
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2. Datamacht & AI: MedMij PGO’s om op te vertrouwen 
Medisch dossier: vertrouwen beroepsgeheim zorgverlener 
PGO’s-apps: Patiëntgeheim? Verbod op handel in gezondheidsgegevens?  

Ai 



2. Slimme algoritmes moeten levens van intensive 
care-patiënten redden, NRC 16-11-19  

“Je moet dit niet overlaten aan de Googles van deze wereld” 

 Paul Elbers (VUmc)  



 
 
 
 
2. Innovatie-wens, maar 
basis voor dataprotectie 
nog niet op orde! 
 
Autorisatie, authenticatie, logging etc.  



Toepassingen vallen binnen bestaande juridische kaders 

 

 

 

Bepaalde karakteristieken in algoritmen of in het gebruik stellen ons voor 
nieuwe vraagstukken.  

• Mens/machine  
• Menselijke waardigheid/Informationele zelfbeschikking: nog meer een illusie? 
• Zichzelf versterkende effect 
• Maken van onderscheid als core business 
• Lastig te onderzoeken  
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3. Het gebruik van algoritmen (AI) stelt ons voor een tweeledig probleem  



3. Bestaand: medisch beroepsgeheim  

 
Medisch beroepsgeheim voor (digitale) medisch dossier)  
 
Medisch beroepsgeheim geldt niet voor persoonlijke gezondheidsomgeving 
persoon (PGO) of apps van persoon. 
 
 
Voor PGO en gezondheidsapps geldt ‘slechts’ algemene AVG, geen specifieke 
bescherming, zoals patiëntgeheim of verbod handel in gezondheidsgegevens. 
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3. Bestaand:  AVG 

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018)  
 
Algemeen, voor alle ‘verwerkingen’ van persoonsgegevens EU. 
Vooral een reactie op technologische ontwikkelingen, zoals social media en AI.  
 
Zorgverlener (meestal) verwerkingsverantwoordelijke. Leverancier vaak verwerker.               
    
Zorgverlener plichten, zoals beveiliging en uitvoeren DPIA bij bijv. zorg-ICT-projecten (FG)  
In verwerkersovereenkomst plichten beleggen bij leverancier. 
 
Betrokkene (patiënt/cliënt/persoon) heeft (digitale) rechten, zoals: 
- Dataportabiliteit (gegevensoverdracht): digitale zorg: alleen als afkomstig van persoon  
- Recht op ‘menselijke’ blik bij geautomatiseerde besluiten en profilering (AI). 
  
Kern AVG: duidelijk welk doel wordt nagestreefd, of de gekozen oplossing (bijv. een app) het 
meest effectieve middel is voor dat doel. En zijn er voor dat doel minder ingrijpende 
maatregelen mogelijk? Kortom: dataminimalisatie en data protection by design.  
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3. Toezicht op algoritmen in de zorg?  

• Hooghiemstra & Partners heeft de vraag naar toezicht bij het gebruik 
van algoritmen door de overheid onderzocht in opdracht van de 
regering en het parlement. Zie: https://hooghiemstra-en-
partners.nl/publicatie-rapport-gebruik-van-algoritmen-en-overheid/ 

 

• Gelden deze bevindingen ook voor de zorg?  
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Bepaalde karakteristieken in algoritmen of in het gebruik stellen ons voor nieuwe 
fundamentele, filosofisch/ethische vraagstukken zonder bestaand kader:   

• Mens/machine (grens tussen mens een machine: arbeidsrecht, discriminatie)? 
• Menselijke waardigheid (informationele zelfbeschikking nog meer illusie?) 
• Zichzelf versterkende effect 
• Maken van onderscheid als core business (discriminatie?) 

 

Nieuwe kader door:  

Afsprakenstelsel voor AI met onderzoeksdata?  

Nieuwe wet- en regelgeving voorbereiden?  

Value based design in aanvulling op data protection by design uit AVG? 

 

Kortom: Mooie uitdagingen voor het PCH Ecosysteem ! 
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3. Nieuwe vraagstukken, buiten bestaande kaders 



Dank voor uw aandacht! 
Contact:  
Theo@Hooghiemstra-en-partners.nl  

Parkstraat 20, 2514 JK Den Haag T +31(0)70 2172066 E info@hooghiemstra-en-partners.nl

ING Bank NL49INGB0008938076 www.hooghiemstra-en-partners.nl KvK 73390356 BTW 8595.06.447.B01
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