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Jubileumcongres ZorgTTP blikt
vooruit op toekomst data in de zorg
Uiteenlopende sprekers laten licht schijnen op kansen en bedreigingen
exponentiële groei data
Het jubilerende ZorgTTP vierde haar
10-jarige bestaan met een boeiend
symposium over de stand van zaken en de
toekomst van data, privacy en beveiliging.
De ruim 100 deelnemers luisterden naar
presentaties die alle aspecten rondom data
in de zorg belichtten. Op het podium namen
sprekers afkomstig van het ministerie van
VWS, de juridische dienstverlening, dataanalyse en diverse zorgregistraties het
publiek mee in hun ideeën, meningen en
ervaringen.
Na het welkomstwoord van ZorgTTP
directeur Hans van Vlaanderen
(‘Anonimiseren is een gevaarlijk begrip.
Passend beveiligen van herleidbare gegevens
is veel interessanter.’) nam dagvoorzitter
Rens de Jong de regie stevig in handen.
Samen met Buzzmaster Jesper Bekkers
hield hij de zaal bij de les en ontstond er een
mooi samenspel tussen sprekers en de vele
deskundige bezoekers. Rens moest erkennen
zelden zo een intellectueel publiek te hebben
meegemaakt.
Rens Hemelsoet van IQVIA vertelde over
het Europese CODE-project dat, met hulp
van ZorgTTP, data verzamelt over het
gebruik van medicatie binnen oncologie.
Het doel: de toegang en betaalbaarheid van
medicatie borgen. Maarten Erenstein van de
Stichting Benchmark GGZ kon volop stoom
afblazen over zijn persoonlijke ervaring
met een privacy stoornis. Zijn les is een
belangrijke: ‘De privacy-discussie gaat over
beeldvorming, niet over feiten. Je kunt ook
TE transparant zijn.’
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Silvia Koerhuis van VWS deelde haar
visie over goede compensatie in het
zorgverzekeringsstelsel, noodzakelijke
gegevens verzamelen en werkbaarheid met
behoud van privacy. Rinus Voorham (PALGA)
en Annemarie Eeltink-Conijn (IKNL) lieten in
hun praktijkcase zien hoe twee organisaties
met elkaar (en ZorgTTP) samenwerken om
uitgebreide data-analyse mogelijk te maken
voor onderzoekers. Evert Ben van Veen van
Medlaw sloot af met een droogkomisch, maar
niet minder serieus betoog over de juridische
(on)mogelijkheden. ‘Het is quatsch om te
denken dat er niets meer kan of mag’.

Hans van Vlaanderen vatte het symposium
bondig samen en richtte zijn vizier op de
komende 10 jaar: ‘Laten we met elkaar
“nadere” spelregels afspreken waarmee
we data voor beleid en onderzoek kunnen
verzamelen en uitwisselen. Na vandaag
ben ik ervan overtuigd dat we daarin
zullen slagen.’ Rens de Jong concludeerde
tot slot dat dit een goed startpunt is om
te communiceren: ‘ZorgTTP heeft als
verbindende partij vandaag niet alleen de
hele sector bij elkaar gebracht, maar ook
een sterk front gevormd dat klaar is voor de
komende tijd.’
Na met elkaar geproost te hebben op 10 jaar
ZorgTTP bleef het nog lang gezellig…

Waardering en quotes van deelnemers
De deelnemers waardeerden het programma en de sprekers met een ruime 8.
“Mooie, interactieve sessie. Informatief en leerzaam”
“Leuke locatie, leuke buzzmaster, energieke dagvoorzitter”
“Interessant. Ik zie heel veel kansen voor data en de zorg.”
“Mooie ontknoping voor de komende 10 jaar. Er is veel meer mogelijk dan je denkt.”

“Interessante middag, goed georganiseerd. Bedankt, en gefeliciteerd!”

 www.zorgttp.nl

