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Infrastructuur GEzondheidsRegioData Achterhoek (GERDA)
Om inzicht in de gezondheidssituatie van specifieke doelgroepen te geven ten
behoeve van regionaal en integraal gezondheidsbeleid

Aanleiding
In de Achterhoek wordt onder de noemer 8RHK Gezond door een coalitie van partijen uit verschillende
domeinen (o.a. (publieke) zorg & preventie, sociaal domein, sport, bedrijfsleven, inwoners) gewerkt aan
duurzame gezondheid. Duurzame gezondheid  baseert zich o.a. op de beweging van ziekte en zorg naar
een bredere kijk op gezondheid en welbevinden, om daarmee de burger te activeren om regie te nemen
op zijn/haar gezondheid. Tegelijkertijd is er ook praktische urgentie voor een andere manier van kijken naar
en werken aan gezondheid, omdat de druk op de zorg toeneemt en niet houdbaar is.

De ambitie is om burgers, zorgprofessionals en/of beleidsmakers te ondersteunen door meer
datagedreven te werken. De huidige data zijn echter vaak versnipperd, beperkt, eenmalig verzameld
(projectmatig) en ingewikkeld om te ontsluiten en koppelen. Dit leidt ertoe dat elke vraagstuk haar eigen
oplossing creëert - veelal geredeneerd vanuit 1 doelgroep op basis van de specifieke applicaties. Ook kan
het ertoe leiden dat afwegingen rondom gezondheidsvraagstukken simpelweg niet met data worden
ondersteund.

Daarnaast is er vrijwel geen inzicht in de kenmerken (o.a. fysiek, sociaal-economisch of leefomgeving) van
de gebruikers van verschillende soorten zorg. Dit maakt het aanpakken van de oorzaken van het gebruik
van zorg vrijwel onmogelijk, terwijl hier juist de sleutel ligt voor structurele verbeteringen.

Aansluiting bij bestaande regionale ontwikkelingen
Onderdeel van de aanpak van 8RHK Gezond is het ontwikkelen van een meerjarenplan voor het creëren
van meer gezondheid binnen de Achterhoek. Inzicht in de gezondheidssituatie vormt hiervoor de basis:

1. Nulmeting: wat is het beeld van de huidige gezondheidssituatie van de Achterhoek?
2. Kansen: op welke onderwerpen en voor welke burgers zijn er kansen voor gezondheidsverbetering?
3. Keuzes en impact: wat is de impact van gekozen (gezondheids)interventies?
4. Effecten: wat is het gerealiseerd effect van gestarte interventies?

Het Achterhoeks Informatieberaad Zorg (AIB) 1 heeft regionale doelarchitecturen opgesteld en een visie
geformuleerd over een geïntegreerde data-infrastructuur2. Hierin staat hoe de Achterhoek de gezondste
regio wil worden. In dit concept staat maximale samenwerking tussen zorgprofessionals en de burger in de
regio centraal. Doel is om een infrastructuur te ontwikkelen die (1) burgers inzicht geeft in hun eigen
gezondheid en (2) beleidsmakers binnen de regio inzicht geeft in de gezondheid op populatieniveau. Deze
doelen sluiten aan op zowel ontwikkelingen rondom gegevensuitwisseling in de zorg als
domeinoverstijgende ontwikkelingen rondom data van gezondheid en gedrag. Ook sluit dit aan bij het door
Stichting HealthKIC ontwikkelde scenariomodel dat domeinoverstijgende gezondheidsinzichten geeft.

Doel van de dataverwerking is om inzicht te krijgen van gezondheid van inwoners voor inwoners,
zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers. Dit leidt tot het uitgangspunt dat op inwoner niveau de
data geanonimiseerd samengevoegd wordt. De privacy aspecten die dit meebrengt, vragen om een

2 Zie voor een nadere uitwerking bijgevoegde bron 20210702 Doelarchitectuur Gezondheidstoren v4

1 Hierin participeren nagenoeg alle zorgaanbieders in de regio
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https://docs.google.com/document/d/1r7yrzuVO9uPY3140IclUGHs6BF8MFOWVkqpZRIe3aDc/edit
https://8rhk.nl/8rhk-gezond/
https://www.youtube.com/watch?v=KDIvUi02wfo


Achterhoeks
Informatie
Beraad

zorgvuldige verkenning van de juridische kaders en (technieken voor) privacy bestendige analyses. Voor
het creëren van het gevraagde inzicht in de gezondheidssituatie is data uit meerdere bronnen benodigd
(zorg, sociaal domein, leefomgeving etc.) en van meerdere niveaus (lokale organisaties, regionale
onderzoeken, nationale registraties). Op dit moment is niet evident hoe deze data verzameld, gekoppeld
en verwerkt kan worden op regionaal niveau.

Ambitie in de Achterhoek is om deze infrastructuur (verder) te ontwikkelen voor de transitie naar een
duurzaam gezondheidsstelsel door middel van een publiek-private samenwerking. Dit project levert een
bijdrage aan de nationale ambities voor een duurzame gezondheidsdata-infrastructuur (onderdeel
Health-RI) en data beschikbaarheid voor betere gezondheid analyses (onderdeel NLAIC). De Achterhoek
wil graag als use case dienen voor Health-RI om samen een robuust ontwerp en  praktische toepassing
voor de regionale data-infrastructuur te realiseren.

Ontwikkelingen in het  onderzoeksdomein (Health-RI & NLAIC), op landelijk technisch niveau
(Informatieberaad Zorg) op het gebied van technologie (privacy preserving analytics) en vergelijkbare
data-infrastructuur projecten in andere regio’s maken het opportuun om ook in de regio Achterhoek een
volgende stap te zetten (zie bijlagen 1, 2, 3 en 4).

Beoogde effecten van dit project
Onderstaand volgt een opsomming van de beoogde effecten van dit project:

● Neerzetten van een integrale, regionale data-infrastructuur:
○ als basis voor:

■ het scenariomodel 8RHK Gezond voor regionaal inzicht en dat gebruikt kan worden
voor het maken/aanpassen van gezondheidsbeleid in de regio

■ integraal en regionaal (zorg)capaciteitsmanagement
○ om bestaande initiatieven te verrijken met informatie over gezondheid, wat bijdraagt aan

duurzame oplossingen voor urgentie en kwaliteit van leven.
○ voor het periodiek monitoren van  de  gezondheid, het welzijn en hieraan gerelateerde

kenmerken van de inwoners van de Achterhoek (Achterhoek monitor: Gezondste Regio)
● Kennisdeling en samenwerking met alle stakeholders van dit project bij het realiseren van de

regionale data-infrastructuur, evenals uitwisselen van de inzichten op doelgroep niveau. Te
denken valt o.a. aan:

○ regio’s die werken aan gelijke onderwerpen (bijvoorbeeld Zoetermeer2025, Zeeuwse Zorg
Coalitie)

○ kansen voor het uitvoeren academisch onderzoek naar preventie en gezondheid in de
regio (samen met academische partners zoals Radboudumc, Universiteit Twente e.a.)

● Door de keuze als eerste use case:
○ Focus op het thema “Veerkrachtige ouderen” (thema 8RHK Gezond) door oplossingen te

creëren voor acute zorg vanwege de ervaren urgentie op dit thema in de Achterhoek (druk
acute zorg, oplopende kosten, krapte arbeidsmarkt personeel)

● Ontwikkeling van nieuwe toepasbare instrumenten voor gezondheidsbeleid op regionaal en
gemeentelijk niveau (verbijzondering van regiobeeld en regiovisie naar nulmeting en monitoring
t.b.v. effectiviteit specifieke interventies)

● Bijdragen aan nationale ambities voor een duurzame gezondheidsdata-infrastructuur (onderdeel
Health-RI) en data beschikbaarheid voor betere gezondheidsanalyses (onderdeel NLAIC)
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https://www.health-ri.nl/
https://nlaic.com/
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AANPAK
Dit project is gestart als een samenwerking tussen Population Health Data NL (PHDNL), 8RHK Gezond en
Achterhoek Informatie Beraad. Verschillende partijen in de Achterhoek werken in dit project samen met
Population Health Data NL om te laten zien hoe een regionale data-infrastructuur bijdraagt aan
datagedreven werken in de regio. Het project zal qua aansturing vallen onder het Achterhoeks
Informatieberaad.

BREED ONTWERPEN, GEFASEERD IMPLEMENTEREN
Dit project heeft twee doelen. Als eerste wordt onderzocht op welke wijze een duurzame regionale
data-infrastructuur voor analysen op gezondheidsdata kan worden ontwikkeld (robuust ontwerp).
Tegelijkertijd wordt de waarde zichtbaar door toepassing van een geselecteerde use case. De ervaringen
opgedaan met de geselecteerde use case worden daarnaast gebruikt voor het valideren en verbeteren
van het ontwerp van de regionale data-infrastructuur.

Een duurzame oplossing voor het vraagstuk vraagt enerzijds meerdere inhoudelijke disciplines (o.a.
technisch, data-analytisch, juridisch), maar anderzijds ook acteren op meerdere gebruikersgroepen
(burgers, zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers - zowel binnen als buiten de regio). De
diversiteit van het vraagstuk vraagt om een multidisciplinair kernteam en de inzet van diverse
expertgroepen ter validatie.

Het kernteam bestaat uit de volgende leden:
● Jerry Fortuin (Achterhoek Informatie Beraad)
● Ilona Oude Nijhuis (Achterhoek Informatie Beraad)
● Jantien Heideman (8RHK Gezond)
● Nina de Bakker (ICTU / Programma Quartz vanuit VWS)
● Maarten den Braber (Population Health Data NL)

Voor het vervolg van het project wordt tevens aansluiting gezocht bij de wetenschap (o.a. Pim Assendelft -
Radboudumc / TOPfit) en bij de relevante regionale (GGD, zorgorganisaties, gemeenten) en nationale
partijen (Health-RI, CBS, zorgverzekeraars) rondom gezondheidsdata infrastructuur.

Het is cruciaal dat meerdere partijen aansluiten en ondersteunen bij het ontwerp en de realisatie van de
regionale data-infrastructuur om een duurzame inrichting van de regionale data-infrastructuur te
bewerkstelligen. Deze partijen kunnen soms benodigde kennishouders en soms partijen ter validatie in een
expertgroep zijn. Deze samenwerking vormt ook de mogelijke basis voor vervolg(data)onderzoeken in een
publiek-private samenwerking op basis van regionale data-infrastructuur.

GESELECTEERDE USE CASE
In het voortraject van dit project zijn diverse regionale use cases geduid (zie bijlage 4). Gezien de landelijke
urgentie en de regionale focus is als eerste use case acute zorg voor ouderen
geselecteerd. Deze use case brengt twee perspectieven samen: (1) doelgroep, volume en kosten van de
acute zorg op dit moment en (2) de gezondheidssituatie van de betrokken groep. Hierdoor wordt het
mogelijk om inzicht te krijgen in de contextuele factoren van ouderen binnen de acute zorg en (mogelijke)
interventies.
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https://populationhealthdata.nl/
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Het leveren van adequate acute zorg (bijvoorbeeld spoedeisende hulp in ziekenhuis, huisartsenzorg buiten
kantoortijd of crisisopvang in de ouderenzorg en GGZ) staat in heel Nederland onder druk. Met name in
regio’s zoals de Achterhoek, die de effecten zien van een sneller dan gemiddeld toenemende vergrijzing en
een krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om de juiste zorg op de juiste plek te
(blijven) leveren. Dit probleem is niet alleen op te lossen door binnen en tussen organisaties te
optimaliseren en efficiënter proberen te werken. Een duurzame oplossing vraagt om te kijken naar de
oorzaken die ertoe leiden dat burgers een beroep (moeten) doen op de acute zorg. Wat hebben zij nodig
en is de acute zorg eigenlijk wel de juiste zorg op de juiste plek? Of is er misschien sprake van verkeerde
zorg, het verkeerde tijdstip of de verkeerde plek? Is deze zorgvraag te voorkomen? Welke interventies zijn
nodig om gezondheid te verbeteren en daardoor de druk op de (acute) zorg te verlagen?

Om die vragen te beantwoorden moeten we een goed beeld hebben van de acute zorg in de Achterhoek
en van de gezondheid van inwoners, die gebruik maken van acute zorg. Gezondheid is breder dan de
fysieke condities, maar gaat ook over o.a. sociaal-economische factoren en leefomstandigheden. Een
eerste verdieping van de use case en de beoogde dataset is uitgewerkt in bijlage 5 en 6. Voor het vervolg
is het noodzakelijk om meer aansluiting te zoeken bij het project in de Achterhoek en soortgelijke projecten
in andere regio’s.

Grove eerste schets van kaders van de regionale data-infrastructuur
Om een passend, bruikbaar en zo volledig mogelijk beeld te kunnen geven is data nodig uit diverse
bronnen zoals data van zorgaanbieders, verzekeraars, uit het sociaal domein, uit landelijke registerdata,
gezondheidsenquêtes- en onderzoek of direct van burgers zelf (zelfmeting, panels). De huidige beelden
over gezondheid worden op dit moment ad-hoc gecreëerd, beperkt zich tot een klein aantal bronnen of
zijn gebaseerd op verouderde data. Voor effectief en duurzaam gezondheidsbeleid is op zijn minst data
nodig met de volgende functionele eisen:

● Voldoende kwaliteit (data zo betrouwbaar mogelijk, zoals up-to-date)
● Beschikbaar op het juiste niveau (wijk/buurt, gemeente, specifieke doelgroep)
● Veilig (voor burgers en regio; privacy by design)

Daarnaast is het van belang dat er binnen organisaties voldoende draagvlak en kennis is en er
mogelijkheden zijn om deze data te kunnen delen. Ook zijn afspraken tussen organisaties over eenheid van
taal en eenduidige definities van belang.  Tot slot is een systeem nodig wat data uitwisseling mogelijk
maakt; waar data bij elkaar gebracht en gekoppeld kan worden, zodat de data kan worden gebruikt om de
informatie te genereren die nodig is voor alle hierboven genoemde gebruikersgroepen.

Onderzoeksvragen
1. Hoe kunnen we een regionale data-infrastructuur inrichten ter ondersteuning van integraal

regionaal gezondheidsbeleid - startend bij de gekozen use case, maar schaalbaar naar andere
onderwerpen en regio’s? (vertaald zich naar werkpakket 1 & 2);

2. Wat is nodig om de  regionale data-infrastructuur te beheren en de data van voldoende kwaliteit
te laten zijn? (vertaald zich naar werkpakket 3);

3. Welke variabelen zijn relevant voor het in kaart brengen van de actuele situatie rondom acute zorg
en de gezondheidssituatie van gebruikers van acute zorg? (vertaald zich naar werkpakket 4);

4. Wat is de routekaart en aanpak voor het (door)ontwikkelen van een regionale data-infrastructuur?
(volgt uit de uitvoering van werkpakketten 1 t/m 4)
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Werkpakketten
Dit project is opgedeeld in 5 werkpakketten:

● Werkpakket 1 Data engineering
● Werkpakket 2 Data science & analytics
● Werkpakket 3 Data governance
● Werkpakket 4 Prototype dashboard op basis van use case Acute zorg
● Werkpakket 5 Roadmap voor verdere doorontwikkeling en realisatie

Elk werkpakket kent zijn eigen plan van aanpak die met het kernteam en de betrokken expertgroepen
zullen worden doorgesproken. De doorlooptijd voor alle werkpakketten is t/m juli 2022.

Voor werkpakket 1 t/m 3 wordt gebruik gemaakt van de onderstaande architectuur.
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