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Betr: Ongevraagd advies Dataplatform zorgdomein Midden-Holland 

 

         Gouda, 4 februari 2022 

 

Geacht College, 

Onlangs hebben wij kennis genomen van de laatste stand van zaken van het project : 

“Dataplatform zorgdomein Midden-Holland”. 

In het advies over de Nota “Iedereen kan meedoen” van maart 2020 heeft de GASD al 

benadrukt hoe belangrijk wij meer samenwerking in de zorgketen vinden. Dat geldt zowel op 

het niveau van de wetgeving als op het niveau van organisaties binnen het zorgdomein. 

Daaraan wordt met het dataplatform een belangrijke invulling gegeven.  

Als doel van het dataplatform wordt geformuleerd: ‘Door middel van dataonderzoek inzicht 

krijgen in indicatoren die ten grondslag liggen aan het oplopend gebruik van 

zorgondersteuning. Dat moet helpen om beleid te ontwikkelen dat verhoging van het 

zorggebruik voorkomt of op zijn minst afremt’. Wij onderschrijven het doel van het 

dataplatform volledig.  

In dat verband merken wij wel op dat het erg belangrijk is dat zowel de geestelijke 

gezondheidszorg als de jeugdzorg zo spoedig mogelijk ook aan het dataplatform gaan 

meedoen. Is daar al enige duidelijkheid over? 

De GASD vindt de eerste twee onderzoeksvragen goed gekozen. Zowel meer inzicht in de 

kenmerken van (gemiddelde en zware) zorggebruikers als de medicalisering van de 

ouderenzorg zijn uiterst relevante en actuele thema’s.  

De GASD vindt het erg jammer dat een ander actueel thema, de ernstige toename van de 

(met name complexe) jeugdproblematiek, niet aan de orde kan komen omdat de instellingen 

voor jeugdzorg nog niet bij het dataplatform zijn aangesloten.  

De wijze waarop met gevoelige persoonsgegevens wordt omgegaan is een belangrijk punt 

van aandacht voor de GASD. De ontwerpers van het proces hebben een tweeslag gemaakt 



om het statistische gebruik van persoonsgegevens volledig en onomkeerbaar anoniem te 

laten plaatsvinden. Daarnaast is een zogenaamde Trusted Third Party (ZorgTTP) ingesteld. 

Externe privacy experts hebben deze constructie kritisch tegen het licht gehouden en 

akkoord bevonden. Dit zorgvuldige ontwerpproces overtuigt de GASD ervan dat de privacy 

van de gebruikte data gewaarborgd is. 

Het initiatief van een dataplatform speelt al een paar jaar. De GASD is blij dat het nu van de 

grond lijkt te komen en verwacht dat daardoor voor de zorgbehoevende burgers een pro-

actiever, effectiever en efficiënter zorgbeleid mogelijk wordt. 

Met vriendelijke groet, 

 

Ton de Korte 

Voorzitter Goudse Adviesraad Sociaal Domein 


