
GIDS Open Standaarden
Open source standaarden voor de realisatie van een digitaal drempelloos gezondheidssysteem.

https://www.gidsopenstandaarden.org/


Verschuiving van aandacht naar greenfield Gezondheidsbevordering en Preventie
ondersteund met Open Standaarden en een Gelijk Speelveld in de ICT-Markt
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Beter Met Elkaar: Fase 1 2017 - 2021

Stichting Beter met Elkaar

Meten = weten Projectsubsidie 2017 - 2021

Coalitie 50+ partijen Proeftuin 
Wijken

Open Standaarden Duurzame 
Financiering

2016-2017

Meer mensen gezond en vitaal

Stichting Beter met Elkaar

Meten = weten Projectsubsidie 2017 - 2021

Coalitie 50+ partijen

2016-2017

Meer mensen gezond en vitaal
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Samenwerking Stichting Beter met Elkaar - Miles Ahead - Headease.
GIDS Open Standaarden - Samen maken, delen & meten.
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In directe samenwerking met burgers en (zorg)professionals in lokale communities
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Gezondheidsplein Achtse Barrier Eindhoven
● Wikiwijk ICT leverancier
● Minddistrict Modules
● Therapieland Modules
● Overig aanbod fysiek/digitaal

Lekkerinjevel.Amsterdam
● Wikiwijk ICT leverancier
● Therapieland Modules
● GGD Appstore integratie (content)
● Plan om IPH vragenlijst toe te 

voegen en aanbod/vraag te matchen

Fitknip
● Roger That ICT leverancier
● Therapieland Modules
● Minddistrict modules
● Trimbos Modules
● IKNL Modules
● …

Oostvoorelkaar Utrecht
● Gebiedonline ICT leverancier
● Wikiwijk Vraagbaak module
● ...

Wikiwijk Vraagbaak module

Minddistrict zelfhulp modules

Therapieland zelfhulp modules

4 proeftuinplatforms, 8 leveranciers, 12 koppelingen, 1 open standaard, 0 support calls



Zelf aan de slag met 
stress

Hulp van de POH 
gevraagd

Analyse van de data en 
advies

Blended care met de POH Hardlopen met hartwacht

Klantreis / proces

Juridisch / 
afsprakenstelsel

Informatie / 
functionaliteit

FHIR Taak en JWT Token
Fitknip/ financiële 
transacties

Medmij gegevens delen
eHealth taak resultaat

Anonieme benchmark 
met stress self-
monitoring opendata 
community

Koppeltaal SSO/Launch, 
eHealth taak status en 
resultaat delen

MedMij gegevens 
ophalen
MedMij gegevens delen
eHealth taak endpoint, 
activity, status, resultaat

Techniek /
infrastructuur

GIDS HTI en/of 
SNS/Identity over 
Internet

GIDS OpenPGO 
Bouwstenen en PKI(O) 
certificaten over Internet

NUTS-voorziening data 
management +
Personal Health Train

GIDS HTI (en GIDS 
HTI/FHIR over NUTS 
netwerk?)

GIDS OpenPGO 
Bouwstenen en PKI(O) 
certificaten over Internet

Stell

Overlap klantreizen en use-cases gezondheid, welzijn en zorg: 



Vraag naar platform strategieën, van wijk naar regionaal en landelijk obv. gezamenlijke functies.
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focus e-Health: Beter met Elkaar

1. Apps van derden starten (HTI)

2. Data delen by design (HDI)

3. Waarde transacties uitvoeren (HVI)

4. Sociaal netwerk inzetten

5. Privacy/Security by design

6. …

7. ...

ProfessioneelPersoonlijk

Sociaal

Kopgroepen

ICT Leveranciers

Internationale 

open standaarden

Amsterdam Westerpark -> regio

Eindhoven Achtse Barrier -> regio

Utrecht Kanaleneiland -> regio
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Vragen uit fieldlabs, van landelijk en regionaal naar wijk, bouwsteen Data en ICT infrastructuur.
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3. Waarde transacties uitvoeren (HVI)

4. Sociaal netwerk inzetten

5. Privacy/Security by design

6. …

7. ...

ProfessioneelPersoonlijk

Sociaal

Kopgroepen

ICT Leveranciers

(Inter)nationale 

open standaarden

Fieldlabs ‘Gezamenlijk 

voor gezonde regio’s’
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2014

Samenwerking kopgroepen ICT leveranciers
Bijdrage op hoofdlijnen; Koppeltaal 1.0-2.0, MedMij 0.1-1.1, KoppelMij, 
Centrale Voorzieningen zorg adresboek en datamanagement, Nuts 
manifest, nodes, privacy award, open standaarden, nuts & bolts, 
zorginzage, e-overdracht, samengang Nuts en CV community, DTL PHT 
manifest, programma en learning community, D4LS transformatie naar 
HealthRI, HealthRI gezondheid en preventie community, NLAI visie op 
samenwerking kopgroepen en open standaarden ... 

2017

Stichting Beter met Elkaar
Realisatie op hoofdlijnen; rapport, integrale visie, experimenten proeftuin wijken 
en toolbox, open source componenten en standaarden, digitaal 
gezondheidsbudget, uitgangspunten privacy en security by design, analyse 
identificatie en authenticatie, evaluation in complexity en SROI proeftuin wijken, 
businesscase leveranciers, werkwijze community based development, analyse 
transactiemodel, hergebruik resultaten wijken en standaarden in regio en door 
landelijke organisaties ... 

2020

Health Tools Interoperability (HTI)
Apps van derden starten, HTI werkt 
samen met internationale standaarden 
FHIR, IRMA en Solid, hergebruik oa. door 
Verslavingskunde NL en Babyconnect ...

Centrale 

Voorzieningen

2023

2026

Health Data Interoperability (HDI)
Data delen by design, inzet HTI vervolg 
evaluation in complexity en SROI in 
samenwerking met oa. HealthRI en 
HealthKick. Voorbeeld realisatie advies 
NeLL toetsingskader 
gezondheidsapps ...

Health Value Interoperability (HVI)
Waardetransacties uitvoeren, inzet 
HTI vervolg FitKnip experiment en 
analyse transactiemodel. Voorbeeld 
realisatie uitkomst onderzoek eHealth 
waardenmodel ...

FitKnip
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Bouwsteen Data en ICT
Koplopers field labs in 
Nederland ondersteunen 
bij ICT vragen. Fieldlabs 
van Gezamenlijk voor 
gezonde regio’s: GROZ, 
IPH, AIG, Health Kick ....

https://vimeo.com/gidsopenstandaarden/sns
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De open-source componenten

Vanuit het doel van Beter met elkaar, zijn binnen GIDS Open Standaarden drie open-source componenten geïdentificeerd:

1. Health Tools Interoperability (HTI) - om vanuit een portaal via FHIR anoniem e-health taken van derden te kunnen 

openen en starten

HTI - Ontwikkeld door Headease in samenwerking met Beter met Elkaar & GIDS Open Standaarden.  Deze standaard is 

gebasseerd op de onderwijsstandaard LTI. 

2. SNS/Identiteit om te gebruiker te identificeren 

IRMA - Ontwikkeld door de Privacy by Design foundation als een privacy-vriendelijk identiteitsplatform voor 

identificatie, authenticatie en ondertekening.

3. SNS/Community om informatie te beheren en delen. 

SOLID - Ontwikkeld door Tim Berners Lee, de uitvinder van het Web. Met Solid kunnen mensen hun gegevens & data 

veilig opslaan en beheren in gedecentraliseerde datastores, genaamd Pods. 
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Voor de gezamenlijke functie ‘Apps 
van derden starten’ is HTI 
ontwikkeld. Een open source 
standaard met een referentie-
implementatie .

Samenwerken over de grenzen met 
behulp van innovatieve technologie, 
zoals eHealth, is een oplossing voor 
de lange termijn uitdagingen in de 
zorg en maakt het mogelijk om 
vanuit de visie op positieve 
gezondheid te werken.

Persoonlijk Professioneel

Sociaal

Apps van derden 
starten (HTI)

- FHIR (TASK)
- ZIB’s
- AGB
- IRMA / DIGID
- Toegang tot cliënt-

informatie

- Eigen regie
- Solid
- Toegang tot eigen 

gezondheidsinformatie

- Uitnodigen van relaties
- Samenwerken aan gezondheid

In het professionele domein zijn reeds 
bestaande regels, standaarden en 
voorschriften. In de POC hebben we 
gebruik gemaakt van FHIR, voor het 
wegschrijven van voortgang op taken.

Om eigen regie en toegang tot eigen 
gezondheidsinformatie te stimuleren, 
hebben we een POC gedaan met Solid.

Voor privacy vriendelijke 
authenticatie en ondertekening
hebben we een POC gedaan met 
IRMA. 

Integraal Digitaal Gezondheidssysteem (GIDS)
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HTI Doelstellingen

1. Het anoniem kunnen starten van gezondheidsprogramma’s van derden via een 

portaal

2. Om een relatief eenvoudig implementatiemodel te bieden dat vervolgens eenvoudig 

te configureren is via URL, key & secret

3. Om een protocol te definiëren dat SSO mogelijk maakt, zonder dat daarbij 

persoonsgegevens verstrekt hoeven te worden gebaseerd op bestaande standaarden

4. Koppelingen naar externe toepassingen overdraagbaar maken door gedeelde 

gegevenselementen te definiëren.

In samenwerking met:

Meer leveranciers in aansluiting
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Hoe werkt HTI?

1. Afgeleide van de breed geadopteerde onderwijs standaard LTI
2. Starten van apps van derden, zonder persoonsgevens te 

verstrekken
a. Identificatie op later moment mogelijk (Bijvoorbeeld 

middels IRMA)
3. Datamodel van de HL7/FHIR task resource centraal
4. Schaalbaar, decentraal en point-to-point

5. Secure & privacy by design
6. JWT als standaard
7. Implementatiegemak

- Referentieimplementaties: Java, 
Python

- Testtooling beschikbaar
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Toekomst van gegevensuitwisseling?
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Op basis van de geïdentificeerde componenten: Identiteit, Launch & Community,  is er een Proof-of-Concept met Solid 
ontwikkeld om de gezamenlijke werking van de drie open-source componenten aan te tonen.

Use-cases van de Proof-of-Concept met Solid

1. UC: Anoniem openen van e-health programma
a. Vanuit een portaal anoniem naar ehealth programma(Taak) middels HTI-launch
b. Taak is daarbij een activity definition (FHIR resource)

2. UC: Zeggenschap over eigen gegevens -
a. Module verzoekt persoon tot toegang Solid POD
b. Persoon identificeert zichzelf op Solid POD middels IRMA
c. Persoon geeft toestemming voor lezen en schrijven naar de Solid POD
d. Persoon geeft behandelaar toegang tot modules

1. UC: gebruik maken van Linked data
a. Als behandelaar inzicht verkrijgen in de voortgang van de taken
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Welke mogelijkheden biedt dit?

● Datakluis bevat de gegevens van de 
cliënt in de behandeling(en). 
○ FHIR data (kan gedeeld 

worden)
○ Applicatie data.

● Data-portabiliteit:
○ FHIR resources in de pod 

kunnen tussen systemen 
worden gedeeld (MedMij UC).

● Middels linked-data kunnen 
gegevens gedeeld en verbonden 
worden (zo ontstaat een netwerk).

● Zorgprofessionals hebben een POD 
van hun werkgever (gelijk aan e-mail 
account)
○ Dit garandeert beschikbaarheid 

van data
● Regie op eigen data en 

inzichtelijkheid
● Inzage & gebruik van data door 

derde, alleen na toestemming cliënt
● Raamwerk o.b.v. open standaarden 

(FHIR / SOLID / HTI / IRMA) creëert 
level-playing field.



Architectuur: HTI, IRMA & Solid

linkFHIR
Task & 

progress
Linked data 

(pod)

stores

client

eHealth 
application

IRMA ID Linked data 

(pod)

IRMA ID

caregiver

HTI Launch HTI Launch

permissions permissions

Invite Request

access 
control
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Demo POC

Voor een filmpje: Zie Vimeo GIDS Open Standaarden.
Voor een presentatie bij NUTS: https://www.youtube.com/watch?v=Gp1-ledepSU

https://vimeo.com/gidsopenstandaarden/poc-hti-irma-solid
https://www.youtube.com/watch?v=Gp1-ledepSU


Toekomst & samenwerkingen

● VWS
HTI als bouwsteen in zorgbrede informatiestelsel 
○ Toelating via informatieberaad
○ HTI wordt gezien als de-facto standaard

● HL7 FHIR Nederland
HTI wordt door HL7 FHIR nederland gevalideerd en mogelijk opgenomen als officieel FHIR profiel. De uitspraak wordt 
medio juli verwacht.

● Stichting Koppeltaal
Beter met Elkaar (ontwikkelaar van HTI samen met community) gevraagd deel te nemen in haar visie en architectuur 
tafel om zo interoperabiliteit tussen Koppeltaal 2.0 en HTI te garanderen voor overgangen tussen verschillende sectoren 
en gezondheid en zorg.

● Stichting NUTS / Babyconnect
Ontwikkeling POC - Aansluiting Solidpod op NUTS nodes om toestemming vanuit cliënt te kunnen beheren/inzien.

© 2021 Miles Ahead, Headease en Stichting Beter met Elkaar, onder Creative Commons  licentie

https://www.milesahead.eu/
https://www.headease.nl/
https://www.betermetelkaar.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Vragen

Dank voor de aandacht! Vragen?

Meer weten?
info@gidsopenstandaarden.org

Github:
https://github.com/GIDSOpenStandaarden/

Gids: https://www.gidsopenstandaarden.org/
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